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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

 

 

 

abah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini telah 

menyebabkan tekanan pada perekonomian global. Tidak terkecuali di Indonesia, 

indikator perekonomian nasional menunjukkan penurunan yang signifikan 

dengan dibarengi terhentinya berbagai aktivitas ekonomi sebagai imbas dari pandemi tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 yang hanya berada pada angka 2,97% 

menggambarkan secara umum tekanan ekonomi yang sedang dialami oleh Indonesia setelah 

pada tahun-tahun sebelumnya selalu berada pada angka kisaran 5%. Sementara itu, jumlah 

penderita COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang berarti. 

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk membuat formulasi kebijakan yang tepat 

dengan tujuan menjaga ekonomi nasional. Wujud dari komitmen tersebut ditunjukkan dengan 

dikeluarkannya kebijakan Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) yang ditujukan untuk 

memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha, sekaligus mempertahankan daya beli 

masyarakat sehingga tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dalam 

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021 yang 

telah disusun oleh Pemerintah, juga telah ditertimbangkan dinamika ketidakpastian yang 

terjadi di masa pandemi COVID-19 ini dengan fokus untuk mempercepat pemulihan ekonomi 

dan memperkuat reformasi dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, serta 

belanja negara. 

Dengan mengambil tema “Menjaga Ekonomi Nasional di Tengah Pandemi COVID-19”, Tinjauan 

Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Edisi II Tahun 2020 ini akan memberikan ulasan tentang 

kondisi ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, dalam edisi kali ini 

diketengahkan juga dua ulasan khusus yaitu Respon Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi 

Nasional, dan Ulasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-

PPKF) Tahun 2021 yang mana dua ulasan tersebut akan mengelaborasi respon Pemerintah 

dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 serta arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke 

depan. 

Tinjauan ini merupakan terbitan triwulanan yang menyajikan data-data dan informasi terkini 

terkait ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal. Materi yang terangkum dalam 

W 
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tinjauan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dan 

masyarakat luas dalam memahami kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal terkini. Ucapan 

terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran 

terbitnya tinjauan ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami 

butuhkan untuk perbaikan ke depan. Selamat membaca.  

 

Juni 2020  

 

Febrio Nathan Kacaribu 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
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 ABREVIASI 

 

 
7DRR : 7-Day Repo Rate 
AALI : Kode saham PT Astra Agro 

Lestari Tbk 
ADB : Asian Development Bank 

almatsus : alat material khusus 
APBN : Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara 

bansos : bantuan sosial 
BBM : Bahan Bakar Minyak 

BBNI : Kode Saham Bank Nasional 
Indonesia BBRI : Kode saham Bank Rakyat 
Indonesia 

BCM : Business Continuity 
Management 

BI : Bank Indonesia 
BLT : Bantuan Langsung Tunai 

BLU :  Badan Layanan Umum 

BMPD : Batas Maksimum Penyaluran 
Dana 

BMPK : Batas Maksimum Pemberian 
Kredit 

BMRI : Kode saham Bank Mandiri 
BSDE : Kode saham PT Bumi 

Serpong Damai Tbk 
BPNT : Bantuan Pangan Non-Tunai 
BPP : Belanja Pemerintah Pusat 
BPR  : Bank Perkreditan Rakyat 
BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah 
BPS : Badan Pusat Stasistik 
bps : basis points 

Bulog : Badan Urusan Logistik 
BUMN : Badan Usaha Milik Negara 
COVID-19 : Coronavirus Disease 2019 
CPO : Crude Palm Oil 

DAU : Dana Alokasi Umum 
DAK : Dana Alokasi Khusus 
DBH : Dana Bagi Hasil 
DID : Dana Insentif Daerah 
DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta 
DNDF : Domestic Non-Deliverable 

Forward 
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat 
DTK : Dana Transfer Khusus 
DTU : Dana Transfer Umum 
ECB : European Central Bank 

EIU : Economist Intelligence Unit 
FTSE : Financial Times Stock 

Exchange G-20 : Group of Twenty / Kelompok 
20 negara GFC : Global Financial Crisis 

GWM : Giro Wajib Minimum 
ICP : Indonesian Crude Oil Price 
IHPB : Indeks Harga Perdagangan 

Besar IHSG : Indeks Harga Saham 
Gabungan IKK : Indeks Keyakinan Konsumen 

IKNB : Industri Keuangan Non Bank 

IMF : International Monetary Fund 
INDF : Kode saham PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk 
Jabodetabek : Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi 

JSMR : Kode saham PT Jasa Marga 
Tbk KB : Kurang Bayar 

Kemenag : Kementerian Agama 

Kemenhan : Kementerian Pertahanan 
Kemenkes : Kementerian Kesehatan 
Kemensos : Kementerian Sosial 

KEM PPKF : Kerangka Ekonomi Makro 
dan Pokok-Pokok Kebijakan 
Fiskal 
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K/L : Kementerian 
Negara/Lembaga km/sp : kilometer spoor 

KND : Kekayaan Negara Dipisahkan 
KPM : keluarga penerima manfaat 
KSSK : Komite Stabilitas Sistem 

Keuangan 

KUR : Kredit Usaha Rakyat 
LNPRT : Lembaga Non-Profit yang 

melayani Rumah Tangga 
LPDB : Lembaga Pengelola Dana 

Bergulir 

LPG : Liquid Petroleum Gas 
LPS : Lembaga Penjamin Simpanan 
MD3 : Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 

mtd : month-to-date 
migas : minyak dan gas 

minerba : Mineral dan Batubara 

MIT : Middle Income Trap 
NFB 

 
Net Foreign Buying 

NFS : Net Foreign Selling 
nonmigas : non-minyak dan gas 

NPI : Neraca Pembayaran 
Indonesia NPL : Non-Performing Loan 

OJK : Otoritas Jasa Keuangan 

Otsus : otonomi khusus 

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan 
PBI JKN : Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan Nasional 
PCR : Polymerase Chain Reaction 

PDAB : Penempatan Dana Antar 
Bank PDB : Produk Domestik Bruto  

Pemda : Pemerintah Daerah 

PEN 
 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

Perppu : Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang 

Perpres : Peraturan Presiden 
PGAS : Kode saham Perusahaan Gas 

Negara Tbk PHK : Pemutusan Hubungan Kerja 
PHT : penjualan hasil tambang 
PIP : Program Indonesia Pintar 
PKH : Program Keluarga Harapan 
PMA : Penanaman Modal Asing 

PMDN : Penanaman Modal Dalam 
Negeri 

PMI :  Pekerja Migran Indonesia 
PMI 
Manufacture 

: Purchasing Managers' Index 
Manufacture 

PMN : Penyertaan Modal Negara 
PMTB : Pembentukan Modal Tetap 

Bruto 
PNBP : Pendapatan Negara Bukan 

Pajak 

PNBP KND : Pendapatan Negara Bukan 
Pajak atas Kekayaan Negara 
Dipisahkan 

PNS : Pegawai Negeri Sipil 
Polri : Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 
PPAP : Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif 
PPh : Pajak Penghasilan 
PPN : Pajak Pertambahan Nilai 
PPn BM : Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah 
PPN DN : Pajak Pertambahan Nilai 

Dalam Negeri 

PSBB : Pembatasan Sosial Berskala 
Besar 

PWON : Kode saham PT Pakuwon Jati 
Tbk 

Q : kuartal 
qoq : quarter on quarter 
QRIS : QR Code Indonesia Standard 
RAPBN : Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 
Negara 

RIM : Rasio Intermediasi 
Makroprudensial 

RK : Rencana Kegiatan 
Rp : Rupiah 
RT-PCR : Real Time Polymerase Chain 

Reaction 
SAL : Saldo Anggaran Lebih 
SARS-CoV-2 : Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 
SBN : Surat Berharga Negara 
SDA : Sumber Daya Alam 
SEKI : Statistik Ekonomi dan 

Keuangan Indonesia 

sembako : sembilan bahan pokok 

SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran 

SFH : School From Home 
SNA : System of National Account 
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SPN : Surat Perbendaharaan 
Negara 

SRO : Self-Regulatory Organization 

SSN : Social Safety Net 
SUN : Surat Utang Negara 
TA : Tahun Anggaran 
TB : Transaksi Berjalan 
TCM-TB : Tes Cepat Molekuler untuk 

TBC 

TEKF : Tinjauan Ekonomi, Keuangan 
dan Fiskal 

TKD : Transfer ke Daerah 
TKDD : Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa 
TMF : Transaksi Modal dan 

Finansial 

TPG : Tunjangan Profesi Guru 
UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah 
USD : United States Dollar 
UU : Undang-Undang 
WEO : World Economic Outlook 
WFH : Working From Home 
WHO : World Health Organization 
yoy : year-on-year 
ytd : year-to-date 
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PEREKONOMIAN INDONESIA 2020 
DALAM ANGKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD120,9miliar  

Rp14.761 
Nilai Tukar per 15 Maret  
(indeks dan ytd) 

4.545,95 
IHSG per 20 Mei 2020  
(indeks dan ytd) 

2,19% 2,97% 

2,66% 

Inflasi Mei 2020 (yoy) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 

Pertumbuhan Konsumsi RT &  
LNPRT Triwulan I 

1,70% 
Pertumbuhan Investasi (PMTB)  

Triwulan I 

4,5% 
BI 7 Days Reverse Repo Rate (DRR) 
per Mei 2020 

Pertumbuhan Belanja per 
April 2020 

-1,36% 

0,4% 
Pertumbuhan Ekspor  
per April 2020 

Pertumbuhan Impor  
per April 2020 

-7,8% 

Defisit Transaksi Berjalan 
terhadap PDB Triwulan I 

1,42% 

0,44% 

Cadangan Devisa 
Triwulan I  

Rp18,4 triliun 
Defisit APBN terhadap PDB  

per April 2020 
Surplus Primary Balance 

-27,84% 

-6,2% 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

 

 

  

erekonomian global menghadapi tekanan yang sangat berat pada tahun 2020 yang 

bersumber dari pandemi COVID-19, yang tercermin dari realisasi pertumbuhan 

perekonomian global triwulan I 2020 yang mengalami kontraksi. Kontraksi 

pertumbuhan perekonomian secara luas dirasakan oleh banyak negara sebagai imbas dari 

pemberlakuan kebijakan penanganan COVID-19 seperti pembatasan aktivitas sosial yang 

berujung pada penurunan aktivitas ekonomi. Lebih dalam, penurunan aktivitas ekonomi 

tampak dari indikator aktivitas perdagangan yang berada pada tingkat yang sangat rendah, 

serta sektor manufaktur yang juga terdampak sangat parah. Hal ini diperburuk juga oleh 

pelemahan harga komoditas akibat melemahnya permintaan global. Realisasi perekonomian 

global triwulan I 2020 ini membuat IMF memproyeksikan pertumbuhan perekonomian global 

akan terkontraksi sebesar -3,0 persen, dengan downside risk yang bergantung pada 

perkembangan COVID-19. Hampir seluruh negara di dunia saat ini telah mengambil berbagai 

langkah dan strategi kebijakan fiskal dan moneter untuk penanggulangan COVID-19. Namun 

demikian, efek kebijakan tersebut perlu untuk terus dipantau karena dikhawatirkan dapat 

menambah tekanan kepada likuiditas global. 

Sentimen terhadap penanganan pandemi COVID-19 turut menyumbang efek negatif pada 

kinerja pasar keuangan dan moneter Indonesia. Perkembangan aliran modal asing 

menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan realisasi per 20 Mei 2020 tercatat aliran modal asing 

keluar dari pasar modal Indonesia sebesar Rp149,23 triliun. Sementara itu, di pasar SBN, 

kepemilikan non-residen atas SBN turun cukup signifikan, menjadi 30,37 persen atau Rp923,76 

triliun dari total kepemilikan SBN yang diperdagangkan. Selanjutnya, nilai tukar rupiah selama 

Januari hingga Mei 2020 secara umum tercatat terdepresiasi sebesar 6,2 persen, dengan 

tekanan terdalam pada Maret 2020, namun menunjukkan tren perbaikan di bulan Mei 2020. 

Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia kumulatif sampai dengan April 2020 mencatatkan 

surplus sebesar USD2,25 miliar, jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 

sebelumnya yang mencatatkan defisit USD2,35 miliar. Kinerja yang baik ini didorong oleh 

perbaikan kinerja sektor nonmigas yang ditopang oleh faktor harga. Ekspor Indonesia secara 

kumulatif periode Januari – April 2020 mencatatkan tumbuh positif 0,4 persen (ytd), 

P 
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dikarenakan peningkatan harga nonmigas, meskipun secara volume pertumbuhan ekspor 

mengalami kontraksi yang mengindikasikan pelemahan permintaan. Sementara itu, impor 

mengalami kontraksi 7,8 persen (ytd), yang terdampak oleh melemahnya permintaan dan 

penurunan harga minyak global. Namun demikian, volume impor masih meningkat karena 

didorong tingginya volume impor migas. 

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang berat pada perekonomian Indonesia di 

triwulan I 2020, yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,97 persen (yoy). Konsumsi masyarakat 

dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melambat cukup dalam, yakni masing-masing 

hanya tumbuh sebesar 2,66 persen (yoy) dan 1,70 persen (yoy). Selanjutnya, konsumsi 

Pemerintah tumbuh 3,74 persen (yoy), terutama didorong oleh kenaikan jumlah realisasi 

anggaran belanja bantuan sosial. Sementara itu pelemahan permintaan global turut 

memperlambat ekspor yang tumbuh tipis sebesar 0,24 persen, dan impor yang terkontraksi 

sebesar -2,19 persen. Secara spasial, perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi juga terjadi 

secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, laju inflasi Mei 2020 tercatat 2,19 

persen (yoy) atau 0,07 persen (mtm) atau secara kumulatif sebesar 0,90 (ytd). Relatif rendahnya 

inflasi ini sejalan dengan melemahnya permintaan masyarakat akibat pandemi.  

Pelaksanaan APBN sampai dengan April 2020 menggambarkan kondisi fiskal yang masih 

terkendali. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 3,23 persen (yoy), yang didukung terutama 

oleh kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara di sisi belanja negara, hingga 

April 2020 belanja negara tercatat lebih rendah 1,2 persen (yoy). Secara lebih rinci, realisasi 

Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 3,37 persen (yoy), terutama didorong oleh kinerja belanja 

modal dan bantuan sosial, sementara realisasi TKDD lebih rendah 8,08 persen (yoy). Sementara 

itu, defisit dapat terjaga sebesar 0,4 persen dari PDB, dengan keseimbangan primer pada level 

positif dan posisi kas yang mencatatkan SILPA. Posisi ini dapat mendukung pembiayaan APBN 

di triwulan II 2020 yang diantisipasi membutuhkan peningkatan belanja negara. 

Untuk menangani dan mencegah dampak pandemic COVID-19 yang lebih buruk pada 

perekonomian nasional, Pemerintah mengambil langkah luar biasa (extra ordinary) dengan 

menerbitkan Perppu nomor 1 tahun 2020. Perppu dimaksud mengatur mengenai kebijakan 

keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan keuangan negara 

yang diatur meliputi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan, termasuk 

relaksasi batas defisit 3 persen PDB maksimal sampai 2022. Sementara itu, kebijakan stabilitas 

keuangan negara disusun oleh pemerintah bersama BI, OJK, dan LPS untuk memitigasi dampak 

pandemi pada sektor keuangan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah dapat memberikan 

perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan sekaligus memberikan stimulus 

agar dapat menjaga daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan. 

Pada perkembangan selanjutnya, sesuai amanat dari Perppu, pemerintah meluncurkan 

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di antaranya fasilitas subsidi bunga dan program 

penempatan dana pada perbankan. 
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Untuk menjamin keberlanjutan upaya pemulihan ekonomi di tahun depan, Pemerintah 

telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM 

PPKF) kepada DPR pada tanggal 12 Mei 2020. Upaya tersebut tercermin dalam tema yang 

ditetapkan, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Sejalan dengan 

tema tersebut, kebijakan fiscal 2021 diarahkan untuk untuk mampu menstimulasi 

perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, 

mendorong inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong daya 

saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Secara garis besar, dokumen tersebut 

telah memperhitungkan beberapa latar belakang yang penting dalam pengambilan kebijakan 

perekonomian Indonesia, di antaranya perkembangan kondisi perekonomian global dan 

domestik, tantangan serta peluang jangka menengah dan panjang, serta perkembangan 

pandemi COVID-19 dan langkah penanganannya.  
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Halaman dikosongkan 
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  BAGIAN I 
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A. PERKEMBANGAN PANDEMI COVID-19 DAN PEREKONOMIAN GLOBAL 

Perkembangan Pandemi COVID-19  

Pandemi COVID-19 masih terus tereskalasi hingga memasuki triwulan II 2020 namun dengan 

pola penyebaran yang bervariasi di berbagai negara. Sejak triwulan I 2020, lebih dari 200 

negara terjangkit COVID-19 dengan tren penambahan kasus yang terus meningkat. Beberapa 

negara bahkan sudah mencapai puncak penyebaran COVID-19 pada bulan Maret, antara lain 

tercatat dari Eropa yaitu Italia, Spanyol, Jerman, dan Swiss, dari Asia yaitu Vietnam, Thailand, 

Hong Kong dan Iran, serta dari Australia dan Selandia Baru. Memasuki triwulan II 2020, 

Amerika Serikat masih menjadi pusat penyebaran virus dengan jumlah kasus positif dan 

kematian terbanyak, dengan penambahan kasus yang terlihat mulai melambat hingga akhir 

Mei 2020. Namun, relaksasi social distancing di seluruh negara bagian dan gejolak sosial akibat 

isu rasisme yang sedang marak mulai berdampak terhadap kenaikan kasus baru. Sementara itu, 

kurva pandemi COVID-19 di negara-negara besar Eropa (kecuali Inggris) secara konsisten terus 

melandai sejalan dengan penambahan kasus dan kematian yang rendah (kurang dari 1.000).  

Grafik 1. Trajektori Kasus COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: worldmeters.info, diolah 
 

Kenaikan kasus harian yang konsisten tinggi sejak bulan Mei 2020 menjadikan Latin 

Amerika sebagai episenter pandemi COVID-19 yang baru. Kenaikan kasus harian tertinggi di 

Latin Amerika didominasi oleh Brazil, Peru, Chile, dan Meksiko. Selain itu, beberapa negara 

berkembang lain seperti India, Pakistan, dan Bangladesh juga mulai menunjukkan kenaikan 

kasus signifikan. Hal ini menjadikan negara-negara tersebut sebagai negara dengan jumlah 

kasus kumulatif terbanyak menggantikan Eropa hanya dalam waktu singkat, antara lain Brazil 

(peringkat ke-2), India (peringkat ke-4), dan Peru (peringkat ke-8). Di sisi lain, beberapa negara 

yang sebelumnya berhasil menekan penyebaran virus justru kembali mencatatkan kenaikan 
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kasus baru, antara lain Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, Iran, Filipina, dan Malaysia. Secara 

total, hingga 15 Juni 2020, COVID-19 mencapai lebih dari 8 juta kasus kumulatif dan 435.000 

kematian di seluruh dunia. 

Tingkat penanganan dan waktu pengambilan kebijakan yang berbeda antar negara 

menyebabkan perbedaan perkembangan COVID-19 antara satu negara dengan negara 

lainnya. Seiring dengan eskalasi penyebaran virus yang signifikan pada bulan Maret 2020, 

berbagai negara semakin intensif mengeluarkan kebijakan penanganan COVID-19, baik itu 

meningkatkan testing dan tracing maupun memperketat atau memperpanjang masa 

pembatasan sosial hingga lockdown. Negara-negara yang berhasil menerapkan kebijakan 

tersebut dengan baik mulai menunjukkan penurunan laju penyebaran COVID-19 secara 

konsisten. Berdasarkan perkembangan tersebut, sejak minggu ke-2 April hingga pertengahan 

Juni 2020, otoritas di beberapa negara mulai yakin untuk merelaksasi pembatasan 

sosial/lockdown, membuka perbatasan, dan melanjutkan aktivitas ekonomi. Beberapa negara 

tersebut antara lain Tiongkok, Korea Selatan, Vietnam, Hong Kong, Thailand, Jepang, Jerman, 

Italia, Spanyol, Switzerland, Yunani, Hungaria, Australia, dan Selandia Baru. Negara-negara 

Uni Eropa saling membuka perbatasan dan mulai mengizinkan akses keluar-masuk bagi sesama 

warga negara The Schengen Area. Di wilayah lainnya, relaksasi dilakukan secara bertahap dan 

difokuskan pada daerah dengan risiko penyebaran yang sudah di zona hijau (risiko rendah). 

Sebaliknya, pengetatan pembatasan sosial/lockdown justru diberlakukan di negara atau 

daerah yang kenaikan kasusnya masih tinggi, misalnya Filipina, Argentina, dan India. 

Grafik 2. Government Response Stringency Index 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: University of Oxford, diolah 

 

Relaksasi pembatasan sosial dan lockdown tanpa perencanaan matang dapat membawa 

risiko second wave infection. Relaksasi pembatasan sosial memberikan akses yang lebih luas 

bagi mobilitas manusia dan berlanjutnya aktivitas ekonomi. Namun, hal tersebut justru 

membuka celah penyebaran baru, seperti yang terjadi di Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, 

Iran, Filipina, dan Malaysia. Munculnya kenaikan kasus di negara-negara tersebut didorong 

oleh beberapa faktor, antara lain karena warga negara yang kembali dari luar negeri seiring 

dibukanya akses masuk dan meningkatnya aktivitas sosial (Tiongkok, Korea Selatan), kluster 
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baru dari pusat tempat tinggal pekerja migran (Singapura, Malaysia), maupun karena warga 

yang tidak mengindahkan protokol kesehatan (Iran). Konsekuensinya, Pemerintah kembali 

memberlakukan dan memperketat pembatasan sosial/lockdown, melakukan testing dan tracing 

secara masif, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pengambilan keputusan berupa relaksasi pembatasan sosial 

harus didasarkan pada asesmen kesehatan dan perencanaan yang matang dan menyeluruh. 

Sementara itu di Indonesia, perkembangan kasus harian COVID-19 masih cukup tinggi, 

meskipun untuk total kasusnya tercatat lebih rendah dibandingkan beberapa negara seperti 

Singapura dan India. Total kasus positif COVID-19 pada akhir April 2020 tercatat sebanyak 

10.118 kasus dengan 1.522 orang dinyatakan sembuh dan 792 orang meninggal. Total kasus 

tersebut naik dua kali lipat pada akhir Mei 2020. Tercatat total kasus positif di akhir Mei 

sebanyak 26.473 orang, dengan 7.308 orang dinyatakan sembuh dan 1.613 orang meninggal. 

Sementara itu, rata-rata kasus baru tercatat sebanyak 64 kasus per hari pada bulan Maret, 286 

kasus per hari pada bulan April, dan 528 kasus per hari pada bulan Mei. Hingga 15 Juni 2020, 

jumlah pasien positif COVID-19 sudah mencapai 39.294 orang dengan 15.123 orang dinyatakan 

sembuh dan 2.198 dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, penambahan kasus per hari juga 

semakin meningkat, yakni tercatat dalam lima hari terakhir penambahannya mencapai seribu 

kasus per hari. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil langkah sigap dan antisipatif 

untuk penanganan COVID-19, seperti pelarangan terbang, penyediaan rumah sakit rujukan, 

pembentukan gugus tugas, pembatasan fisik, dan pelaksanaan rapid test. 

Grafik 3. Perkembangan Penanganan COVID-19 di Indonesia 

 
Sumber: Kemenkes, Gugus Tugas COVID-19 

 

Sejak akhir Mei, spesimen yang dites per hari telah melampaui 10.000 target tes dari Presiden, 

meski secara populasi masih belum memenuhi standar tes dari WHO. Tercatat rata-rata orang 

yang dites COVID-19 baru sebanyak 441 orang per hari pada bulan Maret 2020. Jumlah tersebut 

Total Kasus COVID-19 di Indonesia 
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kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 2.186 orang per hari pada bulan April dan 

4.880 orang per hari pada bulan Mei. Bahkan hingga 15 Juni 2020 rata-rata telah dilakukan tes 

sebanyak 7.038 orang per hari. Sementara itu, jumlah tes terbanyak adalah 11.128 orang yang 

dites per hari pada tanggal 13 Juni 2020. Tes ini dilakukan dengan dua metode pemeriksaan, 

yakni RT-PCR dan TCM-TB. Hingga akhir Mei, pemerintah telah menyediakan lebih dari 100 

fasilitas pemeriksaan spesimen yang terdiri dari 69 laboratorium untuk tes PCR dan 35 mesin 

Tes Cepat Molekuler TBC (TCM-TB). 

Penyebaran kasus COVID-19 dengan ekskalasi yang cepat dan meluas tersebut berimplikasi 

pada tekananan di berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan 

kesejahteraan masyarakat. Di aspek ekonomi, kinerja hampir semua sektor perekonomian 

dalam negeri terkena dampak perkembangan COVID-19 .  

Untuk lebih melindungi masyarakat dan perekonomian, Pemerintah juga telah mengambil 

langkah kebijakan keuangan negara. Sebagai langkah awal, melalui Instruksi Presiden Nomor 

4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020, Pemerintah menginstrusikan agar prioritas kebijakan 

APBN 2020 difokuskan untuk mempercepat penangan COVID-19, mempercepat pelaksanaan 

refocusing, realokasi, dan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Bersamaan 

dengan upaya tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan berbagai paket kebijakan stimulus 

untuk melindungi dan menjaga stabilitas di dalam negeri. Paket stimulus I sebesar Rp8,5 triliun 

dikeluarkan Pemerintah pada bulan Februari 2020 guna memperkuat ekonomi domestik 

melalui percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya. Kemudian pada 13 Maret 

2020, Pemerintah mengeluarkan paket stimulus II sebesar Rp22,5 triliun sebagai respon untuk 

menjaga daya beli masyarakat dan dukungan dunia usaha serta industri terdampak melalui 

kemudahan ekspor dan impor. 

Kekhawatiran akan dampak perkembangan COVID-19 terhadap kesehatan dan 

perekonomian yang semakin meluas mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah luar 

biasa melalui penerbitan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020. Secara garis besar, Perppu yang 

diterbitkan pada 31 Maret 2020 tersebut mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijakan 

stabilitas sistem keuangan negara. Melalui kebijakan keuangan negara ini, Pemerintah 

mengeluarkan paket stimulus III dalam bentuk tambahan belanja dan pembiayaan sebesar 

Rp405,1 triliun. Perppu tersebut juga menjadi landasan hukum bagi pelebaran batas defisit 

APBN melebihi 3 persen dari PDB per tahun. Namun, pelebaran tersebut dibatasi hanya selama 

masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau membahayakan perekonomian nasional 

dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama hingga berakhirnya tahun anggaran 2022. 

Sementara itu, kebijakan stabilitas sector keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan 

permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau 

stabilitas sistem keuangan. Kemudian, Perppu tersebut telah disetujui oleh DPR pada tanggal 

12 Mei 2020 dan ditelah disahkan Pemerintah menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Untuk 

mendukung UU tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 

tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  
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Sementara itu, di sisi pergerakan orang, Pemerintah sempat melakukan pembatasan dan 

pengetatan aturan bagi WNA yang ingin masuk maupun transit di Indonesia. Pemerintah 

juga telah menyetujui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 4 provinsi (Jakarta, Sumatera 

Barat, Jawa Barat, dan Gorontalo) dan 27 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Berkenaan dengan arus 

mudik menjelang Idulfitri, Pemerintah telah menetapkan larangan mudik yang berlaku efektif 

sejak 24 April-31 Mei 2020 serta pembatasan transportasi termasuk penghentian layanan 

penerbangan komersil dalam kurun 24 April-1 Juni 2020. 

Dampak COVID-19 pada Ekonomi Global hingga Triwulan II 2020 

Pandemi COVID-19 tersebut menjadi kejadian yang paling mempengaruhi perkembangan 

ekonomi global di 2020. Pada triwulan pertama (Q1) 2020, pertumbuhan ekonomi berbagai 

negara mengalami penurunan kinerja hingga kontraksi pada beberapa negara. Di Tiongkok 

sebagai negara asal COVID-19, pertumbuhan ekonomi Q1 berkontraksi -6,8 persen. Kontraksi 

juga terjadi di kawasan Eropa (-3,3 persen), termasuk Perancis (-5,4 persen) yang merupakan 

salah satu negara terdampak COVID-19 paling parah. Di Asia, Singapura mencatatkan 

pertumbuhan -2,2 persen, adapun Korea Selatan (1,3 persen), Indonesia (3,0 persen), dan 

Vietnam (3,8 persen) masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif meskipun jauh lebih 

rendah dibanding periode sebelumnya. Amerika Serikat (AS) juga masih mampu menghindari 

kontraksi ekonomi di Q1, meskipun hanya tumbuh tipis 0,3 persen. Turunnya kinerja 

pertumbuhan ekonomi dunia sebagian besar merupakan konsekuensi dari kebijakan luar biasa 

yang diambil untuk menekan penularan COVID-19. 

Grafik 4. Pertumbuhan PDB (%, yoy) 

 
Sumber: Bloomberg, diolah 

 

Pembatasan dan restriksi aktivitas yang ekstrim membuat aktivitas perdagangan global 

terus tertekan seperti yang nampak dari Baltic Dry Index yang terus berada di tingkat sangat 

rendah. Sektor manufaktur juga terdampak sangat parah, terlihat dari Purchasing Manager 

Index (PMI) Manufacture di tingkat dunia dan berbagai negara yang berkontraksi dalam bahkan 
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melebihi kontraksi pada periode krisis keuangan global. Namun, relaksasi lockdown yang 

dilakukan oleh beberapa negara dunia pada pertengahan bulan Mei, terutama Eropa, mulai 

memberikan sedikit harapan bagi kelangsungan perekonomian. Pembukaan beberapa sektor 

ekonomi, termasuk pabrik, membuat PMI manufaktur pada bulan Mei mampu mencatatkan 

penguatan, meskipun belum mencapai tingkat ekspansi. 

Tabel 1. Purchasing Manager Index (PMI) Manufacture 

 
Sumber: Bloomberg, diolah 

 

Penurunan tingkat permintaan ekonomi global membuat harga-harga komoditas juga terus 

melemah. Penurunan terdalam terjadi pada komoditas minyak mentah yang juga terdampak 

isu perang harga Arab Saudi-Rusia serta kapasitas penyimpanan. Namun, secara umum harga 

komoditas global mengalami sedikit peningkatan pada bulan Mei. Harga minyak menjadi salah 

satu komoditas dengan rebound tertinggi melihat adanya potensi perbaikan permintaan setelah 

pelonggaran lockdown serta kesepakatan pemotongan produksi OPEC. Sementara itu, harga 

komoditas pertanian masih mengalami perlambatan akibat rendahnya permintaan selama 

restriksi diberlakukan secara global. 

Grafik 5. Indeks Harga Komoditas Global (2017=100) 

 
Sumber: Bloomberg, diolah 

 

Realisasi kinerja ekonomi yang tertekan di Q1 semakin menegaskan bahwa dunia akan 

mengalami resesi ekonomi pada tahun 2020. Hal ini sebagaimana diproyeksikan oleh IMF 

dalam World Economic Outlook (WEO) edisi April 2020 di mana pertumbuhan ekonomi global 

AS Uni Eropa Jerman Perancis Italia Inggris Jepang Tiongkok Korea India Indonesia Malaysia Singapura Global
Jan 55.5 50.5 49.7 51.2 47.8 52.8 50.3 48.3 48.3 53.9 49.9 47.9 50.1 50.6
Feb 54.1 49.3 47.6 51.5 47.7 52.1 48.9 49.9 47.2 54.3 50.1 47.6 49.8 50.5
Mar 54.6 47.5 44.1 49.7 47.4 55.1 49.2 50.8 48.8 52.6 51.2 47.2 51.8 50.5
Apr 53.4 47.9 44.4 50 49.1 53.1 50.2 50.2 50.2 51.8 50.4 49.4 53.3 50.4

May 52.3 47.7 44.3 50.6 49.7 49.4 49.8 50.2 48.4 52.7 51.6 48.8 52.1 49.8
Jun 51.6 47.6 45 51.9 48.4 48 49.3 49.4 47.5 52.1 50.6 47.8 50.6 49.4
Jul 51.3 46.5 43.2 49.7 48.5 48 49.4 49.9 47.3 52.5 49.6 47.6 51 49.3

Aug 48.8 47 43.5 51.1 48.7 47.4 49.3 50.4 49 51.4 49 47.4 48.7 49.6
Sep 48.2 45.7 41.7 50.1 47.8 48.3 48.9 51.4 48 51.4 49.1 47.9 48.3 49.8
Oct 48.5 45.9 42.1 50.7 47.7 49.6 48.4 51.7 48.4 50.6 47.7 49.3 47.4 49.8
Nov 48.1 46.9 44.1 51.7 47.6 48.9 48.9 51.8 49.4 51.2 48.2 49.5 50.4 50.3
Dec 47.8 46.3 43.7 50.4 46.2 47.5 48.4 51.5 50.1 52.7 49.5 50 51 50.1
Jan 50.9 47.9 45.3 51.1 48.9 50 48.8 51.1 49.8 55.3 49.3 48.8 51.4 50.3
Feb 50.1 49.2 48 49.8 48.7 51.7 47.8 40.3 48.7 54.5 51.9 48.5 47 47.1
Mar 49.1 44.5 45.4 43.2 40.3 47.8 44.8 50.1 44.2 51.8 45.3 48.4 33.3 47.3
Apr 41.5 33.4 34.5 31.5 31.1 32.6 41.9 49.4 41.6 27.4 27.5 31.3 28.1 39.6

May 43.1 39.4 36.6 40.6 45.4 40.7 38.4 50.7 41.3 30.8 28.6 45.6 27.1 42.4
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tahun 2020 akan berkontraksi sebesar -3,0%, kontras dengan rilis edisi Januari 2020 yang 

masih memproyeksikan ekonomi global tumbuh di angka 3,3%. Kontraksi ini terjadi hampir 

merata di seluruh negara, terutama negara maju. Namun demikian, kelompok negara Asia 

Berkembang masih diproyeksikan mampu tumbuh positif. Proyeksi tersebut dibuat dengan 

asumsi pandemi akan berangsur menghilang di paruh kedua 2020, sehingga diperkirakan 

ekonomi dunia akan memulih pada 2021 dengan pertumbuhan 5,8 persen. Masih terdapat 

downside risk yang tinggi pada proyeksi, bergantung kepada perkembangan COVID-19. 

Sementara itu, pertumbuhan volume perdagangan 2020 juga diperkirakan akan berkontraksi 

hingga -11 persen sebelum pulih ke 8,4 persen pada 2021. Kontraksi tersebut terjadi baik dari 

sisi impor maupun ekspor, serta terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Di sisi 

tenaga kerja, tingkat pengangguran di hampir seluruh negara maju diprediksi melonjak. 

Grafik 6. (a.) Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global (%, yoy), (b.) Proyeksi Pertumbuhan Volume 
Perdagangan Global (%, yoy) 

 
Sumber: IMF, diolah 

 

Dalam rangka menangani pandemi COVID-19 dan meminimalisir dampaknya pada ekonomi, 

banyak negara terus mengoptimalisasi kebijakan moneter dan fiskal. Tingkat defisit melebar 

signifikan di tahun 2020 di tengah tingginya kebutuhan pendanaan untuk penanganan 

COVID-19 dan mitigasi dampaknya pada ekonomi. IMF memperkirakan defsit fiskal AS tahun 

ini dapat melebar hingga 15,4 persen terhadap PDB. Tiongkok, Perancis dan Jepang juga 

diperkirakan mencapai defisit fiskal masing-masing 11,2 persen, 9,2 persen, dan 7,1 persen. 

Pelebaran defisit negara-negara rata-rata dialokasikan untuk peningkatan anggaran 

kesehatan, jaminan sosial, serta dukungan bagi dunia usaha. Di sisi moneter, Penurunan suku 

bunga menjadi opsi utama negara-negara untuk memberi dukungan pada ekonomi di tengah 

pandemi. Injeksi likuiditas bagi dunia usaha, penjaminan, penurunan giro wajib minimum, 

serta quantitative easing juga menjadi opsi-opsi yang diambil banyak bank sentral. 

Ke depan perlu diwaspadai tekanan terhadap utang dan pengetatan likuiditas akibat 

penyediaan stimulus yang besar. Jumlah stimulus yang dikeluarkan oleh negara-negara G-20, 

misalnya, berada dalam rentang 2,5 – 18,2 persen terhadap PDB. Stimulus yang mendorong 

pelebaran defisit pada gilirannya akan menekan tingkat utang, yang di beberapa negara seperti 

kawasan Eropa sudah sangat tinggi. Di tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19 terjadi, tingkat 

utang di Jerman, Perancis, Italia dan Inggris sudah berada dalam kisaran 59,8 – 134,8 persen 

terhadap PDB. Di AS dan Jepang, tingkat utang publik juga sangat tinggi masing-masing 106,2 
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persen dan 237,7 persen. Pendanaan stimulus yang antara lain bersumber dari penerbitan surat 

berharga Pemerintah juga berpotensi memberi tekanan pada likuiditas global khususnya bagi 

negara-negara berkembang. 

Secara khusus, OECD telah mengeluarkan estimasi risiko kenaikan utang akibat kebijakan 

luar biasa dalam menangani COVID-19 serta mitigasi ekonomi, terutama di negara maju. 

Ancaman gelombang kedua dari COVID-19 perlu menjadi perhatian bagi pemerintah karena 

akan menimbulkan tambahan utang yang lebih besar lagi dan membuat ruang fiskal menjadi 

lebih sempit untuk memberikan stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Oleh 

karena itu, diperlukan strategi yang matang dalam memberikan dukungan pendanaan di 

periode ini, terutama dalam sinerginya dengan kebijakan di bidang kesehatan, baik dalam 

pembuatan vaksin maupun meminimalisir terjadinya gelombang kedua COVID-19. 

Grafik 7. Estimasi Gross Financial Liabilities Pemerintah (%PDB) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: OECD 
 

B. PERKEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN DAN MONETER INDONESIA 

Perkembangan Aliran Modal Asing 

Sampai dengan Mei 2020, perkembangan aliran modal asing menunjukkan tren yang 

fluktuatif. Aliran modal asing keluar dari pasar modal Indonesia hingga 20 Mei 2020 adalah 

sebesar Rp149,23 triliun. Di pasar saham, investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp11,13 

triliun ytd. Jumlah tersebut sebagian besar terjadi di bulan Maret dan April, di mana investor 

asing mencatatkan net sell masing-masing sebesar Rp5,51 triliun Rp8,82 triliun. Namun, kondisi 

sebaliknya terjadi di bulan Mei, di mana investor asing mencatatkan net buy di pasar saham 

sebesar Rp8,0 triliun.   

Dari pasar SBN, kepemilikan non-residen atas SBN turun cukup signifikan. Berdasarkan data 

setelmen Bank Indonesia per 19 Mei 2020, kepemilikan non-residen menjadi Rp923,76 triliun 

atau 30,37 persen dari total kepemilikan SBN yang diperdagangkan. Jumlah tersebut jauh lebih 
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kecil dibandingkan dengan angka di awal tahun yang sebesar Rp1.061,86 triliun. Secara ytd, 

jumlah kepemilikan non-residen atas SBN turun sebesar Rp138,10 triliun. Secara umum, 

besarnya jumlah net sell di pasar modal hingga akhir Mei 2020 masih disebabkan oleh 

tingginya volatilitas di pasar keuangan global karena adanya pandemi COVID-19.  

Grafik 8. Aliran Dana Asing di Pasar Modal selama 2020  ( ytd *) 

 
Sumber: Bloomberg, diolah; Ket.: 2020 s.d. 20 Mei 2020 

 

Perkembangan Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Bursa Saham Global 

Sepanjang tahun 2020, IHSG telah melemah sebesar 27,84 persen secara ytd per 20 Mei 2020. 

Bahkan, pada akhir Maret 2020 IHSG sempat melemah sebesar 33,41 persen (ytd) ke level 

terendah dalam 8 tahun terakhir. Pelemahan yang sangat tajam tersebut disebabkan oleh 

adanya kepanikan investor akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda lebih dari 212 

negara di seluruh dunia. Wabah yang saat ini telah menginfeksi lebih dari 20.000 warga 

Indonesia tersebut menyebabkan investor melakukan aksi jual di pasar saham sepanjang 

triwulan I 2020.  

Memasuki bulan April 2020, IHSG mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan, di mana 

secara month-to-date IHSG menguat sebesar 3,26 persen ke level 4.716,4. Penguatan yang 

terjadi di bulan April sedikit tertahan oleh melonjaknya jumlah kasus positif COVID-19 di 

Indonesia yang kembali membuat tekanan terhadap IHSG meningkat pada bulan Mei ini. 

Meningkatnya tekanan pada IHSG mendorong pelemahan sebesar 3,61 persen (mtd). Meskipun 

demikian, secara rata-rata IHSG masih bergerak dalam range 4.500 – 4.700. Secara umum, 

hingga 20 Mei 2020, IHSG telah menguat sebesar 15,5 persen dibandingkan puncak pelemahan 

IHSG yang terjadi pada bulan Maret silam, yaitu pada posisi 3.937,6. Menguatnya IHSG sejalan 

dengan mulai stabilnya volatilitas di pasar saham global akibat meredanya kekhawatiran 

investor akibat pandemi COVID-19. 
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Grafik 9. Perkembangan IHSG 
  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bloomberg, diolah; Ket.: 2020 s.d. 20 Mei 2020 
 

Perkembangan Sektoral IHSG 

Sektor Keuangan 

Indeks sektor keuangan tercatat mengalami pelemahan sebesar 34,5 persen s.d 20 Mei 2020. 

Pelemahan kinerja sektor keuangan tersebut utamanya dipengaruhi oleh tingginya tekanan 

pada industi keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Hingga pertengahan Mei 

2020, tekanan terhadap industri keuangan meningkat sejalan dengan semakin besarnya 

dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 di sektor riil. Meluasnya wabah tersebut di 

Indonesia, memaksa Pemerintah memberlakukan pembatasan-pembatasan aktivitas yang 

berdampak pada kinerja sektor riil.  

Para investor memandang bahwa perlambatan aktivitas usaha tersebut akan mempengaruhi 

kinerja sektor keuangan secara luas pada tahun 2020 ini. Hal tersebut menyebabkan terjadi 

aksi jual di sejumlah saham perbankan. Dampaknya, sejumlah saham perbankan yang 

termasuk emiten big caps mengalami pelemahan sangat signifikan. Diantara semua saham 

perbankan, yang melemah paling dalam adalah harga saham Bank Nasional Indonesia (BBNI). 

Sepanjang tahun 2020 harga saham BBNI mengalami pelemahan sebesar 53,70 persen. 

Selanjutnya, harga saham Bank Mandiri (BMRI), dan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) juga 

mengalami pelemahan masing-masing sebesar 47,5 persen, dan 43,8 persen.  

Sektor Barang Konsumsi 

Indeks sektor konsumsi mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 11,2 persen secara ytd s.d 

20 Mei 2020. Pelemahan ini juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan April 

yang melemah di posisi 84,8. Angka IKK tersebut merupakan yang terendah dalam 5 tahun 

terakhir, di mana sejak tahun 2015 IKK selalu berada di atas level 100. Secara umum, turunnya 

IKK pada bulan Februari disebabkan oleh turunnya indeks optimisme konsumen terhadap 
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sejumlah indeks, yaitu indeks ketersediaan lapangan kerja, indeks penghasilan, dan indeks 

keyakinan terhadap pembelian durable goods.  

Selain itu, melemahnya sektor konsumsi juga disebabkan oleh penurunan penjualan ritel 

pada bulan Maret sebesar 4,5 persen year-on-year (yoy). Penurunan penjualan ritel terjadi 

pada seluruh kelompok komoditas yang dipantau, kecuali kelompok makanan, minuman, dan 

tembakau yang masih tetap kuat. Masih solidnya pertumbuhan di kelompok makanan, 

minuman, dan tembakau mampu menahan dorongan pelemahan saham pada sektor barang 

konsumsi. Meskipun melemah cukup tajam, sektor barang konsumsi merupakan sektor yang 

memiliki kinerja paling bagus di antara sektor lainnya hingga Mei 2020. Sejalan dengan 

pelemahan sektor barang konsumsi, harga saham sejumlah emiten di sektor barang konsumsi 

juga mengalami pelemahan yang cukup signifikan, antara lain PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk. (INDF) yang merupakan salah satu emiten terbesar di sektor barang konsumsi, yang harga 

sahamnya melemah sebesar 18,93 secara ytd. 

Sektor Infrastruktur 

Hingga 20 Mei 2020, sektor infrastruktur mencatatkan kinerja negatif sebesar 24,4 persen 

ytd. Penundaan pembangunan sejumlah infrastruktur selama adanya pandemi COVID-19 

menjadi salah satu penyebab utama penurunan kinerja sektor ini. Dengan adanya pandemi 

COVID-19, Pemerintah menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur 

dan mengalihkan anggarannya untuk penanganan COVID-19. Dampaknya, sejumlah saham di 

sektor infrastruktur mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Seperti misalnya harga 

saham Jasa Marga (JSMR) yang secara ytd melemah sebesar 28,5 persen s.d 20 Mei 2020. Secara 

umum, sektor infrastruktur memiliki porsi sebesar 11,18 persen dari total market cap IHSG, atau 

berada pada posisi ketiga setelah sektor keuangan dan barang konsumsi. 

Sektor Konstruksi dan Properti 

Indeks sektor konstruksi dan properti mencatatkan kinerja negatif sebesar 36,6 persen secara 

ytd. Pelemahan sektor konstruksi dan properti merupakan salah satu yang terdalam di antara 

sektor-sektor lainnya. Sebagai sektor tersier, sektor konstruksi dan properti sangat terdampak 

dengan adanya perlambatan ekonomi sepanjang tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-

19. Penurunan kinerja sektor konstruksi dan properti juga sejalan dengan penurunan harga 

rumah atau hunian yang mencapai 30 persen. Dampaknya, harga saham sejumlah emiten 

konstruksi dan properti mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Seperti misalnya harga 

saham PT. Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) yang melemah sebesar 51,79 40,35 persen secara 

ytd. Demikian juga dengan harga saham PT. Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yang melemah sebesar 

40,35 persen secara ytd.  
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Sektor Pertambangan 

Kinerja sektor pertambangan mencatatkan kinerja negatif sebesar 20,0 persen s.d 20 Mei 

2020. Pelemahan tersebut melanjutkan pelemahan tahun 2019 yang tercatat juga cukup dalam 

sebesar 12,8 persen. Pelemahan sektor pertambangan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya 

harga sejumlah komoditas tambang dalam beberapa waktu terakhir, terutama harga minyak 

mentah yang melemah sangat tajam sepanjang tahun 2020, bahkan menyentuh level terendah 

dalam sejarahnya pada bulan April lalu. 

Secara ytd, harga minyak mentah dunia telah melemah sebesar 46,77 persen hingga akhir 

Mei 2020. Pelemahan harga minyak dan komoditas pertambangan lainnya disebabkan oleh 

melambatnya aktivitas ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Komoditas-komoditas 

seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nikel sangat tergantung oleh aktivitas dunia 

usaha karena sebagian besar dari komoditas pertambangan tersebut digunakan sebagai sumber 

energi yang menggerakkan produksi di dunia usaha. Dengan adanya perlambatan aktivitas 

produksi, otomatis permintaan untuk komoditas-komoditas tersebut juga akan menurun dan 

berdampak pada penurunan harga. Sejalan dengan pelemahan harga komoditas pertambangan, 

harga saham sejumlah emiten di sektor pertambangan juga mengalami pelemahan yang cukup 

signifikan, antara lain saham Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) yang melemah 61,75 persen 

ytd. 

Sektor Pertanian/Perkebunan 

Seperti halnya dengan sektor konsumsi, sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah 

satu sektor yang mengalami pelemahan paling dalam sepanjang tahun 2020. Hingga akhir 

Mei, sektor ini telah melemah sebesar 36,5 persen. Salah satu penyebab utamanya adalah 

turunnya harga komoditas pertanian dan perkebunan, utamanya adalah CPO. Secara ytd, harga 

CPO telah melemah sebesar 26,34 persen. Perlambatan aktivitas produksi yang terjadi di 

Tiongkok dan India akibat pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab utama permintaan 

CPO dunia menurun tajam. Hal tersebut mempengaruhi harga CPO secara umum pada tahun 

2020 ini.  

Ke depannya, sejumlah analis memperkirakan bahwa harga CPO masih akan mengalami 

tekanan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di India. Sebagai salah satu negara 

konsumen CPO terbesar di dunia, turunnya aktivitas ekonomi di India akan mengurangi 

permintaan CPO dunia secara signifikan. Sejumlah emiten di sektor pertanian dan perkebunan 

mengalami pelemahan harga yang cukup dalam, terutama emiten yang bergerak di 

perkebunan kelapa sawit. Seperti misalnya harga saham PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) yang 

melemah sebesar 53,3 persen secara ytd. 
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Sektor Manufaktur 

Secara ytd, sektor manufaktur melemah sebesar 22,0 persen s.d Mei 2020. Hal tersebut sejalan 

dengan pelemahan indeks PMI manufaktur Indonesia yang berada pada level terendahnya 

sejak tahun 2011. Pelemahan kinerja di sektor manufaktur utamanya didorong oleh pandemi 

COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas di sektor manufaktur. Selain itu, gangguan yang 

terjadi pada global supply chain selama adanya pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu 

penyebab kinerja manufaktur melemah. Terakhir, melemahnya permintaan barang dari dalam 

negeri juga berpengaruh terhadap turunnya aktivitas di sektor manufaktur selama masa 

pandemi ini. Dampaknya, harga saham sejumlah perusahaan manufaktur melemah cukup 

signifikan. 

Perkembangan Bursa Saham Global: Mayoritas Mulai Menguat 

Memasuki triwulan II 2020, bursa saham di sejumlah negara mulai menunjukkan perbaikan 

kinerja bila dibandingkan dengan triwulan I 2020. Penurunan jumlah kasus baru COVID-19 

di sejumlah negara menjadi salah satu pendorong menguatnya sejumlah bursa saham. Di 

samping hal tersebut, pelonggaran lockdown dan reopening economy yang dilakukan di 

sejumlah negara juga menjadi sentimen positif di bursa saham sepanjang triwulan II ini.  

Grafik 10. Perkembangan Pasar Modal s.d 20 Mei 2020 (ytd) 

 
Sumber: Bloomberg, diolah; Ket.: * s.d. 20 Mei 2020 

 

Dari kawasan Amerika Serikat, indeks Dow Jones melemah 13,88 persen s.d 20 Mei 2020, 

sementara S&P500 melemah 8,02 persen. Meskipun demikian, pelemahan tersebut lebih 

rendah disbanding periode sebelumnya mengingat pada Maret lalu keduanya sempat melemah 

masing-masing 32,81 persen dan 28,66 persen. Bahkan, Dow Jones sempat mengalami 
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pelemahan harian terbesar sejak kejadian Black Monday tahun 1987, di mana dalam sehari Dow 

Jones melemah 12 persen.  

Selanjutnya dari kawasan Eropa, bursa saham FTSE 100 di Inggris juga mulai menunjukkan 

tanda-tanda kenaikan. Setelah pada triwulan I 2020 lalu sempat melemah hingga 31,81 persen 

ytd. Kinerja bursa saham Inggris mulai membaik hingga mampu memangkas pelemahan yang 

terjadi pada triwulan I lalu. Hingga 20 Mei 2020, bursa saham Inggris melemah hanya sebesar 

19,56 persen, jauh lebih baik dibandingkan dengan periode Maret silam. Dari kawasan Asia, 

sejumlah indeks harga dari bursa saham juga mulai naik  dibandingkan Maret lalu, meskipun 

secara umum masih berada dalam zona merah. Seperti misalnya bursa saham Nikkei di Jepang. 

Pada Maret lalu, Nikkei melemah sebesar 30,03 persen ytd. Namun, secara perlahan indeks 

harga saham Nikkei mulai naik dan saat ini berada pada posisi 20.595 atau melemah 12,94 

persen ytd. Jauh lebih baik dibandingkan dengan periode Maret lalu.  

Berbagai Sentimen yang Mempengaruhi Pergerakan Pasar Modal s.d Mei 2020 

Pelonggaran Lockdown dan Reopening Economy. Sejumlah negara di Kawasan Eropa dan Asia 

mulai memberlakukan pelonggaran lockdown dan membuka kembali perekonomiannya. Italia, 

Jerman, Spanyol dan Prancis, empat negara di Eropa yang mencatatkan kasus COVID-19 

terbanyak, mulai membuka perekonomiannya pada akhir April dan awal Mei ini. Pelonggaran 

tersebut telah mempertimbangkan penurunan kasus baru COVID-19 di negara-negara 

tersebut. Selain itu, angka kematian yang terus menurun juga menjadi pertimbangan negara-

negara tersebut melonggarkan lockdown.  

Kebijakan yang sama juga diambil oleh sejumlah negara di kawasan Asia, seperti Korea Selatan, 

Tiongkok, dan Hong Kong. Negara-negara tersebut telah berhasil menekan penyebaran 

COVID-19 sehingga memutuskan untuk kembali membuka perekonomiannya. Selanjutnya, 

Amerika Serikat, sebagai negara dengan jumlah kasus terbanyak di dunia, juga mulai perlahan 

membuka kembali perekonomiannya di beberapa negara bagian. Kebijakan pelonggaran 

lockdown dan dibukanya kembali perekonomian di sejumlah negara tersebut membuat 

investor kembali optimis menatap bursa saham. 

Perkembangan Indikator Ekonomi. Sepanjang triwulan I 2020, sejumlah negara maju 

mencatatkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam. Hal tersebut mempengaruhi pergerakan 

bursa saham karena merupakan salah satu sentimen utama di pasar. Beberapa highlight 

perkembangan indikator ekonomi yang tercatat mempengaruhi bursa saham s.d. 20 Mei 2020 

adalah sebagai berikut: 

AS Mencatatkan Pertumbuhan Ekonomi Terendah Sejak GFC, Spanyol Terendah Dalam 

Sejarah. Sejumlah negara telah merilis data pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020. Amerika 

Serikat mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 4,8 persen yoy. Pertumbuhan tersebut 

merupakan yang terendah sejak global financial crisis tahun 2008. Kondisi yang sama juga 

dialami oleh Spanyol, negara dengan kasus COVID-19 terbanyak kedua di dunia. Sepanjang 

triwulan I 2020, perekonomian Spanyol tumbuh negatif 5,2 persen. Angka tersebut merupakan 



 

28      Edisi II 2020 | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal 

yang terendah dalam beberapa dekade terakhir, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan 

global financial crisis tahun 2008. 

Prancis dan Italia Telah Memasuki Technical Recession. Pada triwulan I 2020, pertumbuhan 

ekonomi Prancis tercatat sebesar negatif 5,8 persen. Begitupun dengan Italia yang 

pertumbuhan ekonominya tercatat sebesar negatif 4,7 persen. Kedua negara tersebut resmi 

masuk ke periode technical recession karena pertumbuhan ekonominya berada pada zona 

negatif dalam 2 triwulan berturut-turut. Jatuhnya perekonomian Prancis dan Italia 

merupakan dampak dari penyebaran wabah COVID-19 yang sangat meluas di kedua wilayah 

tersebut.  

COVID-19 Memukul Perekonomian Eropa Cukup Dalam. Pertumbuhan ekonomi Eropa pada 

triwulan I 2020 tercatat sebesar negatif 3,8 persen. Dibandingkan dengan beberapa waktu 

terakhir, pertumbuhan kali ini merupakan yang terendah, bahkan lebih rendah bila 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan saat terjadi krisis keuangan global 

tahun 2008 silam. Dengan penyebaran COVID-19 yang masih meluas di Eropa, European Central 

Bank (ECB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut pada tahun 2020 akan 

berada pada posisi negatif 5 hingga 13 persen, tergantung sejauh mana COVID-19 dapat diatasi. 

Dari Dalam Negeri, Ekonomi Indonesia Tumbuh 2,97 persen pada triwulan I 2020, Terendah 

Sejak Tahun 2001. Penyebaran COVID-19 di Indonesia cukup membuat perekonomian 

mengalami kontraksi. Secara yoy, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah bila 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Berdasarkan pertumbuhan PDB menurut 

pengeluaran, konsumsi pemerintah dan rumah tangga masih tumbuh positif masing-masing 

sebesar 3,74 dan 2,84 persen, sedangkan impor mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,19 

persen. 

Perkembangan Pasar SBN 

Grafik 11. Perkembangan Capital Flow di Pasar SBN (Rp Triliun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Bloomberg, diolah; Ket.: * s.d. 20 Mei 2020 
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Aliran modal asing yang keluar dari pasar SBN sepanjang tahun 2020 adalah salah satu isu 

utama di pasar SBN. Hingga 20 Mei 2020, kepemilikan non-residen turun sebesar Rp138,10 

triliun. Tingginya aliran dana keluar SBN tersebut sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran 

investor terhadap wabah COVID-19 di Indonesia. Sepanjang tahun 2020, bulan Maret 

merupakan periode di mana aliran modal keluar asing mencapai nilai tertingginya, yaitu 

sebesar Rp117,76 triliun. Dengan perkembangan ini, kepemilikan investor non-residen atas 

SBN tercatat sebesar Rp923,76 triliun atau 30,37 persen dari total SBN yang dapat 

diperdagangkan. 

Grafik 12. Perkembangan Yield Curve SBN 2020 ytd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bloomberg, diolah; Ket.: * s.d. 20 Mei 2020 
 

Dampak dari keluarnya arus modal asing tersebut menyebabkan yield SBN perlahan mulai 

naik pada periode Maret hingga April 2020. Namun, memasuki bulan Mei 2020 yield SBN 

mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan tenor SBN generik, yield SBN tenor 5 tahun naik 

54 bps ke level 6,92 persen, yield 10 tahun naik sebesar 41 bps secara ytd ke posisi 7,47 persen, 

yield 15 tahun naik sebesar 39 bps secara ytd ke posisi 7,82 persen, dan yield 20 tahun naik 

sebesar 32 bps secara ytd ke posisi 7,87 persen hingga 20 Mei 2020. 

Dari total SBN yang diperdagangkan, sebanyak Rp923,76 triliun atau 30,37 persen-nya dimiliki 

oleh non-residen, sedangkan kepemilikan non-bank lain seperti reksadana dan Lembaga 

asuransi masing-masing memiliki porsi sebesar Rp133,02 triliun (4,37 persen) dan Rp277,59 

triliun (9,13 persen). Di sisi lain, porsi kepemilikan Bank Indonesia mengalami peningkatan 

selama 5 bulan terakhir dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah atau operasi moneter. Pada 

akhir Januari 2020, persentase kepemilikan Bank Indonesia atas SBN masih berada di angka 

4,32 persen, kemudian pada 20 Maret angka tersebut naik ke level 7,04 persen, dan pada 

pertengahan Mei 2020 meningkat ke 9,78 persen. Sebaliknya, kepemilikan non-bank 

mengalami penurunan dari 69,14 persen pada akhir Januari 2020 menjadi 65,06 persen pada 
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pertengahan Maret 2020, dan menurun ke posisi 60,60 persen pada 19 Mei 2020. Sementara itu, 

kepemilikan bank atas SBN relatif meningkat tipis dari 26,54 persen di bulan Januari menjadi 

27,90 persen pada 20 Maret, dan menjadi 29,62 persen pada 19 Mei 2020. 

Grafik 13. Kepemilikan SBN 2019 – 2020 ytd s.d. 20 Mei 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: DJPPR (diolah) 
 

Di pasar primer, rata-rata penawaran/incoming bid yang masuk selama lelang tahun 2020 

tercatat sebesar Rp56,50 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibanding periode lelang tahun 2019, 

di mana rata-rata penawaran/incoming bid yang masuk selama lelang adalah sebesar Rp35,48 

triliun. Adapun rata-rata awarded bids sedikit meningkat dari Rp14,14 triliun pada akhir 2019 

menjadi Rp14,35 triliun pada periode 2020 (per 12 Mei 2020), dengan bid to cover ratio meningkat 

dari 2,44 ke 3,49. Untuk rekor tertinggi incoming bid tahun 2020 tercatat pada level Rp147,20 

triliun, yaitu pada lelang keempat bulan Januari, sementara incoming bid tertinggi pada 2019 

berada di angka Rp93,93 triliun, yaitu pada lelang keempat bulan Februari.  

Adapun untuk lelang selama bulan April-Mei 2020, jumlah penawaran tertinggi yang masuk 

tercatat sebesar Rp37,88 triliun pada FR0084. Sementara yield rata-rata tertimbang yang 

dimenangkan berkisar antara 2,50 persen pada SPN 12 bulan dan 8,89 persen pada PBS005. Bid 

to cover ratio selama lelang bulan April-Mei 2020 berada di kisaran 1,00 hingga 10,67. 

Sementara itu, rata-rata harian perdagangan SBN di pasar sekunder selama 2020 (ytd s.d. akhir 

Mei 2020) mencapai Rp67,00 triliun dengan frekuensi 1.476 kali, lebih tinggi dibanding rata-

rata perdagangan harian tahun 2019 yang sebesar Rp42,47 triliun dengan frekuensi 1.029 kali. 
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Perkembangan Obligasi Korporasi 

Aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat melalui penerbitan surat utang oleh 

korporasi mengalami pertumbuhan selama 2020. Per akhir April 2020, nilai total obligasi 

korporasi yang beredar mencapai Rp415,06 triliun, atau naik sebesar 1,71 persen secara yoy dari 

Rp408,07 triliun pada akhir Februari 2019. Akan tetapi, secara qoq, angka tersebut turun 

sebesar 1,42 persen bila dibandingkan dengan akhir triwulan I 2020 yang sebesar Rp421,06 

triliun. Dengan kata lain, terdapat penurunan obligasi korporasi senilai Rp5,99 triliun selama 

April 2020. Secara sektoral, lima besar penerbit obligasi korporasi saat ini masih ditempati oleh 

lembaga keuangan non-bank (22,31 persen), bank (21,65 persen), energi (5,84 persen), 

telekomunikasi (4,82 persen), dan konstruksi bangunan (3,50 persen). 

Grafik 14. Jumlah Obligasi Korporasi yang Beredar  – s.d. akhir April 2020 (triliun rupiah) 

 
Sumber: KSEI (diolah) 
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asing (Net Foreign Buying), khususnya di pasar saham dan SUN. Tren positif tersebut 

berlangsung hingga kurang lebih pertengahan Februari 2020.  

Pada pertengahan Februari 2020, perekonomian global mulai diwarnai kecemasan dampak 

wabah COVID-19 terhadap prospek ekonomi global. Pasar keuangan global mulai mengalami 

gejolak yang diwarnai oleh beralihnya dana-dana internasional meninggalkan pasar Emerging 

Market menuju aset safe haven seperti Emas dan Dollar Amerika Serikat. Tekanan tersebut juga 

pada akhirnya turut berdampak pada pasar keuangan Indonesia. Kekhawatiran mulai 

terpaparnya ekonomi Indonesia terhadap dampak wabah COVID-19 mulai menimbulkan 

gejolak hingga terjadi pembalikan arus modal asing di instrumen-instrumen investasi 

Indonesia. Di akhir Februari 2020, mulai terjadi capital outflow (Net Foreign Selling/NFS) di pasar 

saham dan SBN Indonesia, dan nilai tukar mulai terdepresiasi ke tingkat sekitar Rp14.200/USD. 

Tekanan-tekanan tersebut kemudian berlanjut dan semakin tereskalasi di bulan Maret 2020.  

Grafik 15. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah per US Dollar 

 
Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 
  

Pada bulan Maret 2020, Nilai tukar mencatat tekanan yang sangat besar di mana kurs rupiah 

terhadap USD terus meningkat hingga mencapai di atas Rp16.000/USD. Tekanan depresiasi 

yang terjadi juga seiring dengan peningkatan tajam capital outflow/NFS di pasar modal dalam 

negeri. Peningkatan pelepasan kepemilikan instrumen investasi oleh asing terjadi baik di pasar 

saham maupun pasar SUN. Net Foreign Selling terbesar terjadi di pasar SUN, dimana pada Maret 

terjadi NFS sebesar Rp121.25 triliun. Secara total, pada bulan tersebut tercatat NFS sebesar 

Rp126.76 triliun baik di pasar saham maupun pasar SUN. Per akhir Maret 2020, Nilai tukar 

Rupiah ditutup pada tingkat Rp16.367/USD atau telah terdepresiasi sebesar 17,7 persen (ytd). 

dibanding posisi akhir tahun 2019.  
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Tekanan-tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia relatif menurun dan perkembangan 

mulai membaik di bulan April 2020. Walaupun masih mengalami tekanan di awal April, 

tekanan mulai mereda di minggu-minggu berikutnya. Capital outflow di pasar keuangan yang 

cukup besar pada bulan sebelumnya, telah menurun drastis di bulan April 2020 mencapai 

Rp10,96 Triliun. Penurunan outflow terbesar terutama terjadi pada instrumen SUN, sementara 

outflow masih meningkat pada instrumen saham. Perbaikan kondisi tersebut sejalan dengan 

mulai membaiknya kepercayaan investor sering dengan langkah-langkah kebijakan 

penanggulangan COVID-19 dan stimulus kebijakan yang ditempuh banyak negara, termasuk 

di Indonesia. Perkembangan-perkembangan positif tersebut telah mendorong pembalikan nilai 

tukar Rupiah ke kisaran Rp15.000-an/USD. Per akhir April 2020, nilai tukar ditutup pada 

tingkat Rp15.157/USD atau mengalami apresiasi dibanding akhir bulan sebelumnya. Namun 

bila dibandingkan dengan posisi di akhir tahun 2019, nilai tukar tersebut masih mencatat 

depresiasi sebesar 9,0 persen (ytd). Secara rata rata, nilai tukar selama Januari hingga April 

2020, mencapai Rp14.642/USD. 

Grafik 16. Perkembangan NFB SUN, Saham, SBI 

 
Sumber: Bloomberg, CEIC diolah 

 
 

Memasuki bulan Mei 2020, nilai tukar melanjutkan tren perbaikan dan kembali mengalami 

apresiasi seiring dengan semakin berkurangnya tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia 

dan kembalinya arus modal asing ke dalam negeri. Tercatat capital inflow dari awal Mei 2020 

sampai dengan selesai libur lebaran tahun 2020 sebesar Rp11,6 trilliun atau berbalik arah dari 

bulan sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan adanya arus modal masuk ke pasar saham 

Indonesia sebesar netto Rp7,1 trilliun dan NFB di pasar SUN sebesar Rp4,5 trilliun. Dengan 

demikian sampai dengan 27 Mei 2020, pasar saham mencatat net foreign sale sebesar Rp12 

trilliun sedangkan SUN dan SBI masing-masing mencatat arus modal keluar sebesar Rp138,1 

trilliun dan Rp3,3 trilliun.  

Perkembangan pasar keuangan domestik tersebut di atas mengurangi tekanan terhadap nilai 

tukar Rupiah. Nilai Tukar Rupiah JISDOR terhadap Dollar AS per 27 Mei 2020 tercatat 

Rp14.761/USD atau terdepresiasi 6,2 persen (ytd) dibandingkan akhir tahun 2019, memperbaiki 

posisi nilai tukar Rupiah yang sempat tertekan sangat dalam di bulan Maret 2020. 
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C. PERKEMBANGAN PERBANKAN 

Perkembangan Suku Bunga  

Sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga BI 7 Day Repo Rate 

(BI-7DRR) sebanyak dua kali, masing-masing sebesar 25 bps, ke level 4,5 persen. Di samping 

menurunkan suku bunga BI-7DRR, pada tahun 2020 BI juga menurunkan suku bunga deposit 

facility ke level 3,75 persen, dan suku bunga lending facility menjadi 5,25 persen. 

Kebijakan penurunan suku bunga BI yang cukup tajam tersebut sudah mulai diikuti oleh 

perbankan pada tahun 2020. Suku bunga deposito yang trennya mengikuti penurunan BI rate 

adalah suku bunga deposito tenor 1 bulan, sementara suku bunga deposito tenor 12 bulan masih 

cenderung flat. Secara rata-rata, suku bunga deposito Rupiah berada di kisaran 6,36 persen per 

Maret 2020. Lambatnya penurunan suku bunga deposito tersebut disebabkan oleh persaingan 

di pasar Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang masih cukup ketat. 

Grafik 17. Perkembangan Suku Bunga (Rupiah) 

 
Sumber: OJK, diolah 

 
 

Perkembangan Fungsi Intermediasi Perbankan 

Fungsi intermediasi perbankan pada Maret 2020 masih menjadi perhatian seiring 

melemahnya permintaan domestik dan makin berhati-hatinya perbankan dalam 

menyalurkan kredit akibat meluasnya COVID-19. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

pada Maret 2020 tumbuh sebesar 9,54 persen yoy, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 

yang sebesar 7,77 persen yoy. Kondisi yang sama juga terjadi pada pertumbuhan kredit 

perbankan yang pada Maret 2020 meningkat menjadi 7,95 persen yoy dari 5,93 persen yoy pada 

Februari 2020. Meskipun terjadi peningkatan, pertumbuhan kredit perbankan tahun 2019-

2020 masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2019 dan 

sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut terjadi di hampir semua sektor. Sektor 
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yang paling mengalami perlambatan pertumbuhan kredit adalah pertambangan, manufaktur, 

dan perdagangan besar dan ritel. 

Grafik 18. Perkembangan DPK, Pertumbuhan Kredit dan Loan to Deposit Ratio 

 
Sumber: OJK, diolah, * Data LDR Maret 2020 perkiraan 

 
 

Melambatnya pertumbuhan kredit perbankan dalam 1 tahun terakhir ini masih dipengaruhi 

oleh lemahnya permintaan kredit, meskipun suku bunga kredit relatif terus menurun 

sebagai respon dari penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Secara rata-rata, suku 

bunga kredit Rupiah perbankan pada Maret 2020 tercatat sebesar 10,44 persen, lebih rendah 

dibandingkan Desember 2019 sebesar 10,53 persen dan Maret 2019 sebesar 10,84 persen. 

Berdasarkan jenis penggunaannya, suku bunga Kredit Modal Kerja Rupiah turun menjadi 10,07 

persen pada Maret 2020 (Mar’19: 10,54 persen; Des’19: 10,09 persen), suku bunga Kredit Investasi 

Rupiah turun menjadi 9,83 persen (Mar’19: 10,34 persen; Des’19: 9,90), dan suku bunga Kredit 

Konsumsi Rupiah turun menjadi 11,41 persen (Mar’19: 11,64 persen; Des’19: 11,62). 

Grafik 19. Perkembangan Suku Bunga Kredit (Rupiah) 
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Perkembangan Likuiditas Perbankan 

Per 26 Mei 2020, likuiditas perbankan yang tercermin dari penempatan perbankan pada 

instrumen Open Market Operation (OMO) BI berada pada posisi di atas Rp300 triliun. Angka 

tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata likuiditas perbankan sepanjang 

tahun 2019 yang berada di posisi Rp214,5 triliun. Meningkatnya penempatan dana perbankan 

di BI merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa likuiditas perbankan tetap 

memadai. 

Selanjutnya, likuiditas perbankan yang masih terjaga juga didukung oleh injeksi likuiditas 

Bank Indonesia ke pasar uang dan perbankan hingga mencapai Rp583,5 triliun, antara lain 

melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan melalui transaksi 

term-repo SBN, swap valas, serta penurunan GWM Rupiah.  

Grafik 20. Perkembangan Likuiditas 

 
Sumber: Bank Indonesia 

 

Meningkatnya likuiditas perbankan pada awal tahun 2020 ini menggambarkan posisi 

perbankan yang lebih siap apabila terjadi kenaikan permintaan kredit. Meningkatnya 

likuiditas di perbankan juga diharapkan dapat mendorong suku bunga kredit lebih rendah dan 

meningkatkan permintaan kredit di sektor perbankan. 
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dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan posisi 

bulan Februari 2020 yang sebesar 2,79 persen, secara umum angka NPL tahun 2020 masih 

cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan Desember 2019 yang sebesar 2,53 
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persen. Meningkatnya risiko kredit perbankan sepanjang tahun 2020 terjadi di hampir semua 

sektor, namun yang terbesar adalah sektor manufaktur, dan perdagangan besar dan ritel.  

Dari sisi kelompok perbankan, tekanan terhadap NPL di awal tahun 2020 paling besar 

dirasakan oleh bank di kelompok BUKU II, dengan NPL sebesar 3,84 persen atau di atas NPL 

industri. Di sisi lain, kelompok bank di BUKU IV cenderung memiliki NPL lebih rendah, bahkan 

lebih rendah dari NPL industri. 

Risiko kedua adalah ketatnya likuiditas perbankan. Risiko ini akan muncul ketika aktivitas 

bisnis yang menurun mempengaruhi arus kas perusahaan dan akan berujung pada 

kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya ke perbankan sehingga mengakibatkan 

arus kas perbankan terganggu. Hal tersebut berpotensi mengganggu likuiditas perbankan ke 

depannya. Likuiditas perbankan dapat dilihat dari indikator LDR yang sudah berada di atas 90 

persen. Tingginya LDR tersebut dalah satunya didorong oleh semakin ketatnya Dana Pihak 

Ketiga (DPK) karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik global maupun 

domestik.  

Kebijakan Relaksasi Kredit Di Tengah Pandemi COVID-19 

Meskipun NPL bulan Maret 2020 masih relatif rendah, risiko kredit perbankan ke depan 

diperkirakan akan meningkat selama pandemi COVID-19. Peningkatan risiko kredit ke depan 

datang dari penurunan aktivitas bisnis yang cukup signifikan selama masa pandemi, terutama 

selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya PSBB, hampir semua 

aktivitas bisnis turun tajam. Hal tersebut diperkirakan dapat menurunkan kemampuan debitur 

dalam memenuhi kewajibannya ke perbankan.  

Untuk itu, dalam rangka mendukung dunia usaha menghadapi pandemi, Pemerintah 

mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam program tersebut, 

Pemerintah memberikan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan 

usaha ultra mikro, serta sektor usaha strategis lainnya bagi perekonomian. Dukungan ini 

antara lain berupa subsidi bunga untuk mendukung usaha ultra mikro dan UMKM yang 

memiliki pinjaman di lembaga keuangan agar dapat bertahan di tengah pandemi. Program 

subsidi bunga ini juga dimaksudkan untuk mendukung perbankan dan lembaga pembiayaan 

yang melaksanakan restrukturisasi kredit UMKM, dan menyalurkan kredit baru, terutama 

kredit modal kerja bagi usaha ultra mikro dan UMKM. 

Selanjutnya, untuk mendukung kebutuhan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, dan 

menyalurkan kredit baru, Pemerintah juga mengeluarkan program penempatan dana. Dalam 

program ini, Pemerintah menempatkan sejumlah dana kepada perbankan yang memenuhi 

persyaratan sebagai bank peserta untuk menyalurkan dana kepada bank pelaksana untuk 

memenuhi kebutuhan restrukturisasi dan pemberian kredit baru. Program-program yang 

mendukung restrukturisasi ini diharapkan dapat mendukung usaha perbankan dalam 

mengendalikan laju kenaikan NPL.  
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Terakhir, kebijakan relaksasi kredit juga diberlakukan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kebijakan ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dalam rangka memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan di 

tengah perlambatan ekonomi. Stimulus yang dikeluarkan oleh OJK untuk BPR dan BPRS ini 

antara lain BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

umum kurang dari 0,5 persen. Selain itu, penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana 

Antar Bank (PDAB) untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS 

dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30 persen dari modal.  

Stimulus yang dikeluarkan oleh OJK pada akhir Mei ini melengkapi stimulus sebelumnya ke 

industri perbankan, di mana OJK menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari OJK, 95 bank telah mengimplementasikan restrukturisasi kredit 

dengan nilai Rp458,8 triliun untuk 4,9 juta debitur hingga 18 Mei 2020.  

D. NERACA PERDAGANGAN 

Selama tahun 2019, kinerja neraca perdagangan relatif menunjukkan perbaikan dengan 

mencatatkan defisit yang menurun menjadi sebesar USD 3,2 miliar setelah di tahun 

sebelumnya defisit mencapai USD 8,7 miliar. Perbaikan tersebut disebabkan karena kontraksi 

impor yang lebih besar dari kontraksi ekspor. Sepanjang tahun 2019, neraca nonmigas masih 

memberikan surplus sebesar USD 6,2 miliar. Namun, di sisi lain neraca migas mencatatkan 

defisit sebesar USD9,3 miliar.  

Grafik 21. Neraca Perdagangan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS 
 

Memasuki tahun 2020, kinerja neraca perdagangan menunjukkan tren positif selama 

triwulan pertama. Selama kurun waktu tersebut, surplus neraca perdagangan sebesar USD2,6 

miliar, yang terdiri dari surplus neraca nonmigas sebesar USD5,67 miliar dan defisit neraca 

migas sebesar USD3,05 miliar. Kinerja tersebut jauh lebih baik dibanding kondisi triwulan I 

2019 yang mengalami defisit sebesar USD0,06 miliar. Perbaikan kinerja ini didorong oleh 

perbaikan kinerja ekspor nonmigas yang ditopang oleh faktor harga. Selama kurun waktu 

tersebut, terjadi peningkatan indeks harga ekspor Indonesia, terutama untuk harga ekspor 
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nonmigas seperti coklat, palm oil, dan emas. Secara volume (indikator ekspor riil), ekspor masih 

menunjukkan kontraksi pertumbuhan. Penurunan volume ekspor juga sejalan dengan 

pelemahan impor negara-negara mitra dagang. Sementara itu, impor menghadapi tekanan baik 

dari sisi volume maupun harga. Tekanan harga yang besar terjadi di sektor migas. Hal ini antara 

lain disebabkan oleh dampak kejatuhan harga minyak dunia akibat ketidaksepakatan antara 

Rusia dan Arab Saudi.  

Memasuki bulan April 2020, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar USD0,34 miliar. 

Defisit di bulan April disebabkan baik oleh defisit migas dan nonmigas. Sektor nonmigas yang 

pada triwulan sebelumnya surplus, berbalik menjadi defisit. Sektor migas tetap defisit namun 

mengalami perbaikan. Walaupun terjadi defisit di bulan April, secara kumulatif Januari – April 

2020 neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sebesar USD2,25 miliar. Surplus ini 

ditopang oleh surplus sektor nonmigas yang mencapai USD5,56 miliar. Kondisi ini jauh lebih 

baik apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan 

defisit sebesar USD2,35 miliar. Saat itu, surplus nonmigas hanya mencapai USD0,42 miliar. 

Sementara sektor migas tetap dalam posisi defisit. 

Secara kumulatif, ekspor selama Januari – April 2020 masih tumbuh positif sebesar 0,4 persen 

(ytd). Hal ini disebabkan masih terjadinya peningkatan harga nonmigas, walaupun tren harga 

komoditas secara umum menurun. Pertumbuhan volume ekspor mengalami kontraksi yang 

mengindikasikan pelemahan permintaan, yang salah satunya disebabkan oleh dampak dari 

pandemic COVID-19. Sementara itu, impor mengalami kontraksi 7,8 persen (ytd). Indeks harga 

impor mencatat penurunan baik di sektor migas maupun nonmigas, dampak dari lemahnya 

permintaan dan penurunan harga minyak global. Namun, volume impor masih meningkat  

terutama didorong masih tingginya volume impor migas. 

Grafik 22. (a.) Pertumbuhan Komponen Ekspor, (b.) Pertumbuhan Komponen Impor 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS 
  

Dari sisi sektoral, sektor nonmigas, pertanian dan manufaktur masih bertumbuh positif dan 

mendukung kinerja ekspor saat ini walaupun mulai menunjukkan tren penurunan. 

Dominasi sektor manufaktur dalam komposisi ekspor yang mencapai 80 persen dan 

pertumbuhannya yang masih positif masih dapat menjaga kinerja ekspor. Ekspor manufaktur 
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masih bertumbuh sebesar 7,1 persen (ytd) selama Januari – April 2020 ini. Ekspor pertanian 

masih cukup tinggi mencapai dua digit. Namun porsinya yang kecil belum dapat mengangkat 

kinerja ekspor lebih tinggi. Sementara itu, ekspor sektor pertambangan semakin turun 

sehubungan dengan turunnya harga komoditas pertambangan. Apabila dilihat dari 

komoditasnya, selama empat bulan pertama di tahun ini, komoditas perhiasan/permata dan 

besi dan baja mengalami pertumbuhan tertinggi, masing-masing mencapai 62 persen (ytd) dan 

36 persen (ytd). 

Di sisi impor, kinerja impor menurut penggunaannya mengalami kontraksi yang tajam di 

semua jenis barang. Impor barang modal mengalami tekanan terbesar mencapai 14 persen (ytd), 

diikuti oleh impor bahan baku/penolong sebesar 7,3 persen (ytd). Sementara itu, impor barang 

konsumsi yang sebelumnya masih berada dalam area positif, mengalami kontraksi dan turun 

ke area negatif yaitu tumbuh sebesar -0,02 persen (ytd). Penurunan impor di semua jenis barang 

ini tentunya menunjukkan lemahnya kinerja perekonomian domestik. 

Grafik 23. (a.) Pertumbuhan Ekspor Sektoral (b.) Pertumbuhan Impor per Penggunaan 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: BPS 
 

Secara lebih khusus, untuk impor barang modal, semua jenis barang modal mengalami 

kontraksi sebesar dua digit. Hal ini perlu menjadi perhatian ke depan karena menunjukkan 

investasi yang melambat. Untuk jenis impor bahan baku/penolong, hanya komoditas makanan 

dan minuman (processed) dan bahan bakar pelumas yang mengalami kenaikan. Bahan baku 

untuk industri (processed) yang memiliki share terbesar mengalami kontraksi cukup besar. 

Untuk impor barang konsumsi, hampir semua jenis barang mengalami kontraksi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa masyarakat mulai menahan level konsumsinya. Konsumsi lebih 

diarahkan untuk makanan pokok, termasuk menjaga pasokan menjelang Ramadan. Konsumsi 

untuk barang tersier seperti mobil penumpang dan alat angkutan mengalami penurunan yang 

cukup tajam. 

Ke depannya, masih terdapat risiko yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja neraca 

perdagangan. Dampak pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 

nampaknya belum mencapai puncaknya dari mayoritas negara-negara yang terdampak. Hal 

ini dapat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, baik dari sisi harga maupun volume. Di sisi 
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impor, melemahnya kinerja domestik juga diperkirakan menekan kinerja impor Indonesia. 

Namun selain resiko tersebut, terdapat potensi penopang kinerja ekspor Indonesia ke beberapa 

negara yang telah melewati masa puncak COVID-19 dan mulai melonggarkan kebijakannya 

untuk menggerakkan ekonomi ke dalam track pemulihan. Selain itu, pemerintah juga mulai 

membuka beberapa sektor ekonomi domestik yang diharapkan dapat menggerakkan kembali 

perekonomian. Walaupun terbatas, kemungkinan hal tersebut dapat menopang kinerja ekspor 

impor. Stimulus yang telah dirumuskan diharapkan juga dapat memberikan rangsangan bagi 

aktivitas ekonomi dalam negeri.  

E. NERACA PEMBAYARAN INDONESIA 

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di triwulan I 2019 mencatatkan defisit sebesar USD8,5 

miliar, didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan (TB) sebesar USD3,92 miliar dan defisit 

transaksi modal dan finansial (TMF) sebesar USD2,9 miliar. Kinerja NPI pada setiap akun 

terkontraksi dengan kedalaman yang berbeda seiring dengan adanya pelemahan ekonomi 

global akibat pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan dan penurunan lalu lintas antar 

negara yang diterapkan berbagai negara, telah mempengaruhi kinerja ekspor impor yang 

berdampak juga pada perkembangan neraca jasa, khususnya jasa transportasi barang dan 

penumpang serta neraca pariwisata. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh diberbagai negara 

tersebut juga menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi global dan tingginya 

ketidakpastian pasar keuangan global. 

Tabel 2. Neraca Pembayaran Indonesia (Miliar USD) 
 

Sumber: SEKI, Bank Indonesia 
Keterangan: Q1, 2020 Angka Sangat Sementara 
2019, Angka Sementara 
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Kinerja transaksi berjalan untuk triwulan I 2020 mencapai -USD3,9 miliar atau setara dengan 

-1,42 persen PDB. Posisi ini membaik apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

sebelumnya dimana mencapai defisit sebesar -2,47 persen PDB. Perbaikan tersebut didorong 

oleh perbaikan surplus neraca perdagangan barang, penurunan defisit neraca jasa dan 

pendapatan primer. Neraca perdagangan barang mengalami peningkatan surplus ditopang oleh 

surplus neraca nonmigas dan penurunan defisit migas. Meskipun mengalami perbaikan kinerja 

pada triwulan ini, namun nilai ekspor impor mengalami kontraksi pertumbuhan, dimana 

penurunan impor (-13,4 persen, qoq) terjadi lebih dalam dibandingkan penurunan ekspor (-6,1 

persen, qoq) sehingga surplus neraca nonmigas mengalami perbaikan. Kontraksi-kontraksi 

tersebut terjadi baik pada sisi perdagangan nonmigas dan juga migas.  

Untuk neraca jasa, defisit juga sedikit menurun dan mencapai USD1,9 miliar. Perbaikan ini 

terutama didorong oleh penurunan defisit jasa transportasi, baik, jasa freight maupun jasa 

transportasi penumpang seiring dengan penurunan volume ekspor dan impor dan kebijakan 

lockdown yang diterapkan banyak negara. Pada saat yang sama kebijakan-kebijakan tersebut 

juga telah mempengaruhi penurunan surplus neraca jasa perjalanan akibat adanya penurunan 

jumlah kedatangan wisatawan ke dalam negeri (-35,01 persen, qoq) dan penurunan jumlah 

pelawat ke luar negeri (41,46 persen, qoq). 

Neraca pendapatan primer mencatatkan defisit sebesar USD8,1 miliar, sedikit membaik 

dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut didorong oleh penurunan 

pembayaran imbal hasil investasi portofolio di tengah sedikit peningkatan pembayaran neto 

atas hasil investasi langsung. Sementara itu, neraca pendapatan sekunder mencatatkan 

surplus sebesar USD1,6 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan 

surplus tersebut utamanya didorong oleh menurunnya penerimaan remitasi (-10,3 persen, qoq) 

sejalan dengan menurunnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penurunan hibah pemerintah 

sejalan dengan pola musiman. 

Kinerja TMF pada triwulan I 2020 mengalami penurunan sangat dalam dan mencapai defisit 

sebesar USD2,9 miliar (1,1 persen PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya yang 

mencatatkan surplus USD12,6 miliar. Defisit ini merupakan defisit pertama kali sejak triwulan 

1-2012. Defisit terutama didorong oleh net outflow pada komponen investasi portofolio dan juga 

investasi instrumen derivatif. Ketidakpastian pasar keuangan global sebagai dampak eskalasi 

pandemi COVID-19 mendorong terjadinya arus modal keluar menuju instrumen-instrumen 

safe haven. 

Neraca investasi portofolio triwulan I mencatatkan defisit sebesar USD5,8 miliar, 

terkontraksi jauh dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat surplus. Hal utamanya 

didorong oleh aliran keluar dana asing sebesar USD5,7 miliar pada sisi kewajiban, berbalik arah 

dari triwulan sebelumnya dan adanya pembelian neto surat berharga luar negeri (outflow) 

USD97 juta pada sisi aset, yang juga berbalik arah dari triwulan sebelumnya. Pada sektor publik 

tercatat investor asing melakukan penjualan SUN, yang membuat share kepemilikan asing 

mengalami penurunan dari 45,9 persen menjadi 38,3 persen. Sejalan dengan SUN, share 
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kepemilikan SBI juga menurun dari 5,0 persen menjadi 1,6 persen. Berbanding terbalik dengan 

sektor publik, investasi portofolio di sektor swasta mencatatkan adanya inflow dari instrumen 

surat utang sejalan dengan adanya penerbitan global bond oleh beberapa perusahaan, 

khususnya yang bergerak di sektor energi, minyak, dan gas. 

Investasi langsung masih mencatatkan surplus sebesar USD3,5 miliar. Didorong oleh 

berkurangnya arus keluar investasi langsung dari domestik ke luar negeri, sejalan dengan 

peningkatan ketidakpastian global, di tengah penurunan aliran investasi langsung asing ke 

dalam negeri. Sementara itu, investasi lainnya mencatatkan defisit USD0,5 miliar, berbalik 

arah dengan triwulan sebelumnya. Defisit yang terjadi pada neraca ini didorong oleh defisit 

pada sisi aset karena adanya penempatan simpanan dan aset lain sektor swasta di luar negeri 

yang pada triwulan sebelumnya mengalami surplus. Selain itu, pada sisi kewajiban terjadi 

peningkatan surplus dibandingkan triwulan sebelumnya khususnya pasa sektor swasta, yang 

disebabkan adanya penarikan pinjaman dan utang lainnya dari kreditur luar negeri.   

F. PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN I TAHUN 2020  

Dampak pandemi COVID-19 telah mewarnai perekonomian Indonesia di triwulan I 2020, 

yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,97 persen (yoy). Pandemi COVID-19 merupakan 

bencana kemanusiaan yang berdampak signifikan tidak hanya pada kesehatan tetapi juga 

aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Hal ini mengakibatkan kondisi luar biasa 

yang mengharuskan Pemerintah juga mengambil langkah yang luar biasa, seperti kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pertengahan Maret 2020, guna mencegah 

penyebaran wabah secara lebih luas. Kondisi luar biasa ini mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,97 persen (yoy), 

yang merupakan tingkat pertumbuhan terendah sejak diberlakukan perubahan tahun dasar 

dan implementasi System of National Account (SNA) 2008 pada PDB Indonesia. Meskipun 

demikian, tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia ini masih relatif lebih baik 

dibandingkan Amerika Serikat (0,3 persen), Korea Selatan (1,3 persen), Euro Area (-3,3 persen), 

Singapura (-2,2 persen), Tiongkok (-6,8 persen), dan Hong Kong (-8,9 persen). Akan tetapi tingkat 

pertumbuhan Indonesia tersebut masih lebih rendah dibandingkan Vietnam (3,8 persen). 

Perlambatan kinerja ekonomi pada periode ini terutama disebabkan oleh pelemahan hampir 

di seluruh lini perekonomian (Tabel 3). Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat 

dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) melambat cukup dalam, yakni masing-masing 

hanya tumbuh sebesar 2,66 persen dan 1,70 persen. Kondisi perekonomian global juga 

mengalami pelemahan, yang tercermin dari kinerja ekspor yang tumbuh marjinal sebesar 0,24 

persen, serta impor yang terkontraksi sebesar -2,19 persen. Sejalan dengan kinerja sisi 

permintaan, kondisi sektor produksi yang menjadi kontributor utama perekonomian, seperti 

pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, juga menunjukkan perlambatan kinerja. 

Hanya tiga sektor ekonomi yang mencatat peningkatan kinerja akibat adanya perubahan pola 

aktivitas masyarakat terkait pelaksanaan physical distancing serta aktivitas penanganan 

pandemi, yakni sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta jasa kesehatan.  
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Komponen Pengeluaran  

Konsumsi masyarakat hanya tumbuh sebesar 2,66 persen, terdiri atas konsumsi rumah 

tangga (RT) yang tumbuh 2,84 persen dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani 

rumah tangga (LNPRT) yang tumbuh -4,61 persen. Kinerja konsumsi masyarakat ini secara 

umum jauh melambat jika dibandingkan kinerja sebelumnya yang hampir selalu tumbuh 

dikisaran 5 persen. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh pelaksanaan berbagai 

upaya penanganan pandemi COVID-19, seperti physical distancing baik dalam bentuk PSBB, 

working from home (WFH), maupun school from home (SFH). Hal ini berdampak signifikan 

terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat selama triwulan I-2020. Memang terjadi 

peningkatan aktivitas konsumsi pada sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, serta 

perlengkapan rumah tangga. Namun, hal tersebut tidak mampu mengimbangi penurunan 

aktivitas pengeluaran konsumsi lainnya yang terbatasi oleh penerapan physical distancing, 

seperti belanja pakaian, alas kaki, jasa perawatan, serta transportasi dan komunikasi. Sinyal 

pelemahan ini juga terlihat pada angka penurunan dari berbagai indikator konsumsi seperti 

indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan eceran, penjualan mobil penumpang dan sepeda 

motor, serta jumlah penumpang angkutan rel dan angkutan udara. 

Konsumsi Pemerintah pada triwulan I-2020 tercatat tumbuh sebesar 3,74 persen (yoy). 

Kinerja pertumbuhan positif tersebut terutama didorong oleh kenaikan jumlah realisasi 

anggaran belanja bantuan sosial hingga 27,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, 

komponen belanja lainnya seperti belanja pegawai relatif mencatat pertumbuhan rendah, 

bahkan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengalami kontraksi seiring dengan 

penurunan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat.  

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%, yoy) 

  
2018 2019 2020 

Q1 Q2 Q3 Q4 T Q1 Q2 Q3 Q4 T Q1 

 Konsumsi RT dan LNPRT 5,02 5,25 5,08 5,20 5,14 5,27 5,40 5,06 4,93 5,16 2,66 

   Konsumsi RT  4,96 5,17 5,00 5,08 5,05 5,02 5,18 5,01 4,97 5,04 2.84 

   Konsumsi LNPRT 8,12 8,77 8,61 10,82 9,10 16,96 15,29 7,41 3,53 10,62 -4.91 

Konsumsi Pemerintah 2,71 5,21 6,26 4,56 4,80 5,22 8,23 0,98 0,48 3,25 3,74 

PMTB 7,92 5,81 6,92 6,01 6,64 5,03 4,55 4,21 4,06 4,45 1,70 

Ekspor  5,84 7,48 8,34 4,59 6,55 -1,58 -1,73 0,10 -0,39 -0,87 0,24 

Impor 12,46 14,94 13,7
7 7,11 11,88 -7,47 -6,84 -8,30 -8,05 -7,69 -2,19 

Sumber: BPS 
  

PMTB atau investasi di triwulan I-2020 hanya mampu tumbuh 1,70 persen (yoy), mengalami 

perlambatan tajam dibanding triwulan I-2019 yang mencapai 5,03 persen (yoy). 

Pemberlakuan PSBB sangat berdampak pada penurunan aktivitas produksi sehingga 

mempengaruhi aktivitas investasi di korporasi. Kinerja PMTB masih ditopang oleh 

pertumbuhan positif komponen investasi bangunan dan kendaraan, meskipun melambat. 



 

Edisi II 2020 | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal      45 

Sementara itu, komponen investasi mesin dan perlengkapan, sumber daya hayati, dan hak 

kekayaan intelektual mengalami kontraksi dan menahan kinerja PMTB. Penurunan kinerja 

investasi juga tercermin dari pergerakan berbagai indikator sektor riil terkait, seperti penjualan 

mobil niaga yang mengalami kontraksi hingga -14,24 persen, konsumsi semen domestik yang 

juga terkontraksi sebesar -4,91 persen, serta impor bahan baku dan barang modal yang 

mengalami kontraksi masing-masing sebesar -2,81 persen dan -13,07 persen di sepanjang 

triwulan I-2020. Kinerja PMTB sedikit terbantu oleh belanja modal Pemerintah yang tumbuh 

32,06 persen (yoy) di triwulan I-2020 dibandingkan realisasi pada periode yang sama di 2019.  

Meskipun kinerja PMTB secara umum melambat signifikan, namun pertumbuhan investasi 

langsung pada triwulan I 2020 masih cukup baik (Grafik 24). Realisasi investasi langsung 

mencapai Rp210,7 triliun atau naik 8,00 persen (yoy) dibanding triwulan I 2019. Realisasi 

tersebut bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp112,7 triliun 

(meningkat 29,28 persen) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp98,0 triliun (tumbuh 

melambat sebesar 9,18 persen). Singapura masih menjadi investor terbesar dengan nilai 

investasi sebesar US$ 2,7 miliar atau 40,03 persen dari keseluruhan PMA. Investor terbesar 

berikutnya adalah Tiongkok (US$ 1,3 miliar atau 18,90 persen), Hong Kong, RRT (US$ 0,6 miliar 

atau 9,32 persen), Jepang (US$ 0,6 miliar atau 8,88 persen), dan Malaysia (US$ 0,5 miliar atau 

7,06 persen). Sementara berdasarkan sektor usaha, lima sektor terbesar yang menyerap PMA 

dan PMDN adalah: 1) Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp49,3 triliun atau 23,40 

persen), 2) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (Rp 24,5 triliun 

atau 1,63 persen), 3) Listrik, Gas dan Air (Rp 18,0 triliun atau 8,55 persen), 4) Perumahan, 

Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp17,8 triliun atau 8,45 persen), serta 5) Tanaman Pangan, 

Perkebunan, dan Peternakan (Rp 17,2 triliun atau 8,16 persen). 

Grafik 24. Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal 2018-2020 (%, yoy) 

 
Sumber: BKPM 
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mengganggu rantai produksi global. Pertumbuhan ekspor yang positif dan pertumbuhan impor 

yang negatif berkontribusi positif terhadap neraca perdagangan yang mengalami surplus 

sebesar USD2,61 miliar, serta berkontribusi positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional, namun pelemahan impor berdampak negatif terhadap aktivitas di sektor produksi 

khususnya di sektor manufaktur. 

Komponen Lapangan Usaha 

Dari sisi PDB menurut lapangan usaha, seluruh sektor lapangan usaha menunjukkan 

pertumbuhan positif meskipun sektor-sektor kontributor utama seperti pertanian, industri 

pengolahan, dan perdagangan mengalami perlambatan secara signifikan (Tabel 4).  Hanya 

terdapat tiga sektor jasa yang mencatat peningkatan kinerja secara signifikan, yakni 1) Sektor 

Informasi dan Komunikasi, seiring perubahan pola aktivitas masyarakat yang banyak 

melakukan WFH dan SFH dengan memanfaatkan teknologi komunikasi; 2) Sektor Jasa 

Keuangan dan Asuransi, terkait tingginya penggunaan platform uang elektronik dan internet 

banking seiring penerapan physical distancing dan adanya peningkatan risiko akibat volatilitas 

di pasar keuangan; serta 3) Sektor Jasa Kesehatan, terkait pelaksanaan penanganan pasien yang 

terdampak oleh pandemi COVID-19. 

Sementara itu, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya tumbuh tipis sebesar 0,02 

persen. Kinerja rendah ini di luar ekspektasi, mengingat sektor ini termasuk yang terdampak 

minimal oleh Pandemi COVID-19. Sumber utama pelemahan berasal dari kontraksi 

pertumbuhan Tanaman Pangan sebesar -10,31 persen. Hal ini terjadi akibat adanya pergeseran 

masa panen padi serta adanya gangguan cuaca di awal tahun. Faktor cuaca juga berdampak 

pada perlambatan kinerja Hortikultura yang hanya mampu tumbuh 2,55 persen. Tanaman 

Perkebunan relatif tumbuh lebih baik namun terbatas, seiring peningkatan harga dan volume 

ekspor CPO. Kelompok usaha Peternakan tumbuh melambat disebabkan terutama adanya 

gangguan logistik pengiriman ke wilayah episentrum COVID-19, sehingga ekspansi produksi 

terhambat. Perikanan masih tumbuh positif namun melambat akibat penurunan permintaan 

domestik dan penurunan aktivitas industri perikanan. 

Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang terdampak cukup dalam akibat pandemi 

COVID-19. Sektor ini hanya mampu tumbuh 2,06 persen akibat pembatasan aktivitas produksi 

di berbagai kelompok industri, serta adanya penurunan permintaan baik domestik maupun 

ekspor. Kondisi tersebut tercermin dari pergerakan indikator Purchasing Managers’ Index IHS 

market yang mengalami penurunan tajam pada Maret 2020. Indikator PMI merupakan 

gambaran dari adanya penurunan dari sisi permintaan, utilisasi tenaga kerja, serta aktivitas 

investasi sektor industri. Ditinjau dari sisi kinerja kelompok industri utama, pelemahan 

permintaan menyebabkan beberapa industri mengalami kontraksi pertumbuhan, antara lain: 

Tekstil dan Garmen, Produk Karet dan Plastik, Elektronik, serta Mesin dan Perlengkapan. 

Sebagian industri lainnya mencatat perlambatan cukup signifikan, seperti Makanan-

Minuman, Kimia-Farmasi, dan Logam Dasar. Hanya Industri Kilang Migas serta Industri 



 

Edisi II 2020 | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal      47 

Otomotif yang mencatat peningkatan kinerja, terutama peningkatan aktivitas di awal tahun 

serta faktor base effect rendah karena tahun lalu kedua sektor tersebut mengalami kontraksi 

pertumbuhan. Kinerja Sektor Perdagangan juga tumbuh rendah sebesar 1,60 persen. Kondisi 

ini relatif sejalan dengan kinerja industri pengolahan seiring pembatasan aktivitas produksi 

serta melambatnya permintaan domestik, ekspor, dan impor. Kinerja sektor ini juga tercermin 

dari tren menurun berbagai indikator konsumsi dan investasi, seperti indeks penjualan ritel, 

penjualan mobil dan sepeda motor, serta konsumsi semen.  

Eskalasi pandemi COVID-19 ke seluruh wilayah di dunia menyebabkan aktivitas pariwisata 

mengalami tekanan berat bahkan terhenti. Hal ini tercermin dari penurunan kinerja beberapa 

sektor terkait pariwisata, seperti Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta 

Sektor Transportasi dan Pergudangan yang masing-masing hanya mampu tumbuh sebesar 1,95 

persen dan 1,27 persen. Kinerja lamban kedua sektor tersebut terutama disebabkan oleh 

penurunan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sebesar -30,62 persen yang diikuti 

oleh penurunan tingkat okupansi hotel berbintang yang rata-rata hanya sebesar 43,54 persen, 

jauh menurun jika dibanding periode sebelumnya yang selalu di atas 50 persen. Selain terkait 

pariwisata, sektor transportasi juga menghadapi tekanan, tidak hanya akibat penurunan 

kinerja moda transportasi yang mengangkut penumpang, namun juga adanya penurunan 

aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan.  

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha (%, yoy) 

  
2018 2019 2020 

Q1 Q2 Q3 Q4 T Q1 Q2 Q3 Q4 T Q1 

Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 3,35 4,70 3,64 3,84 3,89 1,82 5,33 3,12 4,26 3,64 0,02 

Pertambangan dan Penggalian  1,06 2,65 2,67 2,25 2,16 2,32 -0,71 2,34 0,94 1,22 0,43 

Industri Pengolahan 4,61 3,89 4,36 4,25 4,27 3,85 3,54 4,14 3,66 3,80 2,06 

Pengadaan Listrik dan Gas 3,31 7,56 5,58 5,46 5,47 4,12 2,20 3,75 6,01 4,04 3,85 

Air, Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 3,70 4,31 6,21 7,91 5,56 8,95 8,33 4,85 5,41 6,83 4,56 

Konstruksi 7,35 5,73 5,79 5,58 6,09 5,91 5,69 5,65 5,79 5,76 2,90 

Perdagangan  4,98 5,21 5,26 4,41 4,97 5,21 4,63 4,43 4,24 4,62 1,60 

Transportasi dan Pergudangan  8,49 8,73 5,74 5,49 7,06 5,45 5,88 6,66 7,55 6,40 1,27 

Akomodasi dan Makan Minum 5,20 5,62 5,93 5,96 5,68 5,87 5,53 5,41 6,41 5,80 1,95 

Informasi dan Komunikasi 7,76 5,11 8,14 7,09 7,02 9,06 9,60 9,24 9,71 9,41 9,81 

Jasa Keuangan dan Asuransi 4,30 3,09 3,11 6,23 4,17 7,23 4,49 6,15 8,49 6,60 10,67 

Real Estate 3,08 2,96 3,72 4,16 3,48 5,40 5,71 5,97 5,85 5,74 3,83 

Jasa Perusahaan 8,04 8,89 8,67 8,94 8,64 10,3
6 9,94 10,22 10,49 10,25 5,39 

Administrasi Pemerintahan 5,77 7,16 7,90 7,13 7,00 6,41 8,85 1,87 2,06 4,67 3,16 

Jasa Pendidikan 4,84 5,04 6,60 4,96 5,35 5,64 6,31 7,81 5,46 6,29 5,89 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,05 7,07 7,56 7,84 7,15 8,64 9,13 9,18 7,82 8,68 10,39 

Jasa lainnya 8,42 9,20 9,16 9,05 8,97 9,97 10,72 10,71 10,78 10,55 7,09 

PDB  5,06 5,27 5,17 5,18 5,17 5,07 5,05 5,02 4,97 5,02 2,97 

Sumber: BPS 
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Kewilayahan 

Perlambatan kinerja pertumbuhan terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, 

meskipun penyebaran COVID-19 pada triwulan I 2020 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa 

(Grafik 25). Dilihat dari sisi kewilayahan, struktur perekonomian Indonesia saat ini masih 

didominasi oleh Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 59,14 persen, 

kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera (21,40 persen). Meskipun melambat, wilayah Jawa, 

Sumatera, dan Sulawesi masih mampu tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional. Wilayah 

Kalimantan, serta Maluku dan Papua hanya mampu tumbuh masing-masing 2,49 persen dan 

2,85 persen. Kedua wilayah tersebut mengalami tekanan akibat pelemahan permintaan yang 

disertai penurunan harga komoditas ekspor nasional. Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa 

Tenggara, juga menghadapi tekanan akibat penurunan aktivitas pariwisata sehingga hanya 

mampu tumbuh 0,94 persen (yoy).  

Grafik 25. Pertumbuhan Ekonomi Secara Kewilayahan (%, yoy) 

 

Sumber: BPS 
 

Antisipasi Perkembangan Ekonomi Seiring Eskalasi Pandemi COVID-19  

Pandemi COVID-19 menciptakan kondisi luar biasa (extraordinary), sulit diperkirakan 

karena belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) dan berdampak signifikan 

terhadap aktivitas perekonomian. Dampaknya, berbagai lembaga internasional, seperti IMF 

dan Bank Dunia, memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi di tahun 

2020. Namun dampak pastinya terhadap perekonomian sulit diprediksi karena tidak ada yang 

tahu pasti kapan pandemi tersebut akan berakhir. Kondisi luar biasa ini telah mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 yang hanya mampu tumbuh sebesar 

2,97 persen (yoy). Meski berdampak lebih cepat dari prediksi (early hit), tingkat pertumbuhan 

Indonesia ini masih relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara lain.  

Dengan eskalasi pandemi yang masih terus berlangsung di Indonesia, kinerja perekonomian 

nasional diperkirakan akan menghadapi tekanan lebih berat pada triwulan II dan III-2020. 
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Hal ini ditunjukkan dengan perpanjangan masa PSBB di berbagai wilayah, dan juga tercermin 

dari berbagai indikator sektor riil seperti indeks PMI Manufaktur Indonesia. Pemerintah 

tentunya akan terus melakukan asesmen secara berkelanjutan guna memastikan bahwa 

kebijakan yang diambil untuk mengantisipasi pemburukan lebih lanjut dapat dilakukan secara 

cepat dan tepat. Fokus utamanya adalah untuk menjaga daya tahan masyarakat miskin dan 

rentan, serta mendukung daya tahan dunia usaha agar tidak terpukul dalam sehingga dapat 

cepat melakukan proses pemulihan di kemudian hari. Selain itu, pertumbuhan yang melambat 

merupakan wakeup call bagi Pemerintah untuk memperkuat upaya-upaya luar biasa mencakup 

dukungan terhadap sektor kesehatan untuk penanganan COVID-19, penyaluran program 

perlindungan sosial, dan dukungan terhadap dunia usaha, termasuk melalui Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional. 

G. PERKEMBANGAN INFLASI  

Laju inflasi Mei 2020 mencapai 2,19 persen (yoy) atau 0,07 persen (mtm) atau secara kumulatif 

sebesar 0,90 (ytd), tercatat rendah dipengaruhi oleh kondisi permintaan masyarakat yang 

melemah akibat wabah COVID-19 yang mulai terjadi di Indonesia sejak Maret. Laju inflasi 

bulan Mei 2020 yang juga bertepatan dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri mencatatkan angka 

yang sangat rendah, berbeda dengan pola historisnya yang mengalami peningkatan yang 

cukup besar karena naiknya permintaan secara signifikan. Beberapa faktor yang memengaruhi 

adalah oleh tren inflasi inti dan volatile food yang masih melanjutkan perlambatan, di tengah 

peningkatan yang tipis pada inflasi administered price. Selain di tingkat konsumen, perlambatan 

inflasi juga terjadi di tingkat perdagangan besar yang diindikasikan dari penurunan laju Indeks 

Harga Perdagangan Besar (IHPB) sejak Maret 2020.  

Tren perlambatan masih terjadi pada inflasi inti sejak triwulan III 2019. Laju inflasi inti pada 

Mei mencapai 2,65 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan Maret yang mencapai 2,87 persen 

(yoy). Tren ini dipengaruhi oleh terbatasnya tekanan eksternal akibat perlambatan demand 

global serta kondisi permintaan domestik yang semakin menurun seiring dengan aktivitas 

perekonomian nasional yang terganggu karena wabah COVID-19. Kebijakan pembatasan sosial 

di beberapa wilayah menyebabkan sangat terbatasnya aktivitas konsumsi, produksi, dan 

distribusi yang telah terjadi di akhir triwulan I seiring ekskalasi kasus wabah secara nasional. 

Hal ini tercermin juga pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat rendah, 

terutama konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh sebesar 2,84 persen (yoy). Beberapa jenis 

komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain pada jenis barang tahan lama (durable 

goods), seperti pada kelompok pakaian dan alas kaki serta perlengkapan rutin rumah tangga, 

dan jasa-jasa. Selain kelompok nonpangan, kelompok pangan juga mengalami perlambatan 

karena lemahnya permintaan. Meskipun begitu, beberapa kelompok masih mencatatkan laju 

inflasi yang stabil seperti pada kelompok rekreasi, pendidikan, perumahan, dan perawatan 

pribadi. Di sisi lain, inflasi kelompok kesehatan masih menunjukan tren meningkat seiring 

dengan naiknya permintaan produk-produk kesehatan, seperti obat-obatan dan multivitamin.  
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Grafik 26. Perkembangan Inflasi dan Komponennya 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, diolah 
 

Laju inflasi volatile food juga mencerminkan tren perlambatan sejalan dengan penurunan 

permintaan masyarakat di tengah melimpahnya pasokan beberapa bahan pangan pokok. 

Laju inflasi volatile food pada Mei 2020 mencapai 2,52 persen (yoy), jauh lebih rendah 

dibandingkan angka Maret 2020 yang mencapai 6,48 persen (yoy). Meskipun inflasi Mei 

bertepatan dengan Ramadan dan Idul Fitri, permintaan masyarakat berbeda dibandingkan pola 

historisnya. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di 

beberapa daerah sehingga berdampak pada konsumsi dan aktivitas perdagangan. Selain 

permintaan yang melemah, relatif rendahnya inflasi pangan juga dipengaruhi oleh pasokan 

bahan pangan yang melimpah karena faktor panen. Panen padi yang telah terjadi sejak 

Februari dengan puncaknya di bulan Mei telah mendorong harga gabah di tingkat petani 

mengalami penurunan. Meskipun demikian, harga beras di pasaran relatif stabil, meski 

kemudian turun tipis di bulan Mei. Hal ini dipengaruhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang 

juga meningkat (untuk keperluan stok) di masa pandemi. Stabilitas harga beras juga didukung 

oleh kondisi stok Bulog serta kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga yang efektif 

mengantisipasi gejolak harga. Sementara itu, beberapa komoditas hortikultura, seperti aneka 

cabai mengalami penurunan yang cukup dalam seiring panen di daerah sentra. Telah 

masuknya pasokan impor bawang putih juga mendorong harga di pasaran mengalami tren 

menurun. Lemahnya permintaan telur ayam ras dan overstock di tingkat peternak juga 

berdampak pada turunnya harga telur. Namun di sisi lain, beberapa komoditas mengalami 

peningkatan harga, seperti bawang merah karena masih dalam musim tanam, serta daging 

ayam ras dan daging sapi di tengah meningkatnya permintaan menjelang Idul Fitri. Kenaikan 

yang terjadi pada daging ayam ras merupakan koreksi harga yang sempat anjlok di bulan Maret 

– April, sementara kenaikan pada daging sapi juga dipengaruhi minimnya pasokan impor 

daging beku akibat lockdown di India. 

 Menjelang Idul Fitri, laju inflasi komponen administered price sedikit meningkat setelah 

berada dalam tren menurun selama 4 bulan berturut-turut (Januari s.d. April). Inflasi 

administered price Mei 2020 mencapai 0,28 persen (yoy), sedikit meningkat dari angka April 

yang mencapai -0,09 persen (yoy). Penurunan yang terjadi selama Januari-April didorong oleh 

deflasi tarif angkutan udara serta harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Deflasi cukup dalam 
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pada tarif angkutan udara selama Januari-April, terutama di daerah destinasi pariwisata 

merupakan dampak dari penurunan permintaan seiring dengan merebaknya kasus COVID-19 

di berbagai daerah. Namun, seiring dengan kebijakan relaksasi transportasi oleh Pemerintah, 

melalui beroperasinya penerbangan terbatas, laju inflasi administered price sedikit mengalami 

peningkatan. Di samping itu, perubahan tarif batas atas dan bawah sementara untuk angkutan 

udara juga mendorong kenaikan tarif angkutan udara karena terdapat kenaikan biaya per 

penumpang disesuaikan dengan kapasitas maksimal yang diperbolehkan untuk pengendalian 

COVID-19. Selain angkutan udara, relaksasi juga dilakukan pada transportasi jalur darat, yaitu 

melalui beroperasinya Kereta Luar Biasa sehingga mendorong kenaikan tarif kereta api. Secara 

umum, kenaikan seluruh tarif transportasi tersebut berbeda dengan pola historis pada masa 

mudik menjelang Idul Fitri. Pada tahun ini, tidak terdapat kenaikan tarif angkutan antarkota 

seiring dengan pelarangan mudik sehingga banyak angkutan antarkota yang tidak beroperasi. 

Sementara itu, faktor pendorong inflasi administered price yang konsisten sejak awal tahun 

berasal dari kenaikan harga rokok, terutama jenis kretek filter dan rokok putih, seiring 

penerapan kenaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok di tahun 2020. 

Grafik 27. Komponen Pembentuk Inflasi 2020 (%, ytd) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, diolah 
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ANALISIS KINERJA APBN PER APRIL 2020 

Di tengah perkembangan prospek pelemahan perekonomian global dan nasional karena 

pandemi COVID-19, kebijakan fiskal memiliki peran krusial untuk memberikan stimulus 

dalam rangka penyelamatan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional. Pemerintah telah 

menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan telah disetujui oleh DPR menjadi UU Nomor 2 

Tahun 2020. menjadi landasan hukum dan fleksibilitas bagi Pemerintah untuk mempercepat 

penanganan COVID-19, merespon pelemahan perekonomian dan menjaga stabilitas sektor 

keuangan. Kemudian, melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020, Pemerintah melakukan langkah-

langkah realokasi dan refocusing untuk meningkatkan belanja untuk kesehatan, pengeluaran 

untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian. Secara ringkas, 

postur dan rincian APBN Tahun 2020 yang mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2020 

menetapkan bahwa terdapat pelebaran defisit sebagai respon kebijakan fiskal terhadap 

prospek pelemahan perekonomian nasional melalui stimulus fiskal dari sisi pendapatan dan 

belanja negara, serta sisi pembiayaan investasi.  

Tabel 5. Realisasi APBN Per April 2020 

 

Sumber: APBN Kita Kementerian Keuangan, Mei 2020 
 

Perkembangan pelaksanaan APBN 2020 sampai dengan April 2020 memberikan gambaran 

kondisi fiskal yang masih terkendali dimana terlihat dari kinerja pendapatan negara dan 

besaran defisit. Pendapatan negara dan hibah mencapai sebesar Rp549,5 triliun atau tumbuh 

3,23 persen (yoy) yang didukung terutama oleh kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Penerimaan perpajakan hingga bulan April mencapai Rp434,3 triliun atau mengalami 

penurunan 0,86 persen dipengaruhi oleh melambatnya aktivitas ekonomi sehingga 

berpengaruh pada penurunan penerimaan pajak. Penerimaan pajak sendiri mencapai Rp376,7 

triliun atau turun sebesar 3,09 persen dipengaruhi oleh kinerja PPh, baik pada PPh Migas 

maupun Non migas, dengan total capaian sebesar Rp241,5 triliun atau turun sebesar 5,69 
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persen. Pertumbuhan PPh migas yang mengalami kontraksi cukup dalam yaitu sebesar 32,30 

persen disebabkan oleh penurunan harga-harga komoditas tambang. Hal ini juga diikuti oleh 

pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan yang juga mengalami kontraksi sebesar 

27,55 persen. Meskipun mengalami penurunan, beberapa komponen utama PPh mengalami 

pertumbuhan yang positif seperti PPh 26, PPh 23, dan PPh Final. Selain itu komponen PPh 21 

juga masih mampu tumbuh positif yaitu sebesar 4,12 persen dengan capaian hingga bulan April 

sebesar Rp1,91 triliun meskipun terjadi perlambatan di bulan Maret dan April akibat 

perlambatan setoran masa dan terjadinya peningkatan restitusi hingga bulan April. PPh 21 

mencatat terjadinya peningkatan setoran pajak bulan Maret dan April atas Jaminan Hari Tua, 

Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon yang menandakan adanya penurunan aktivitas di 

pasar tenaga kerja nasional pada periode tersebut.  

Penurunan harga komoditas yang terjadi di tahun 2019 juga memberikan pengaruh pada 

setoran tahunan PPh Badan tahun pajak 2019 yang dibayarkan pada bulan April tahun 2020 

yang merupakan batas waktu pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan. Penerimaan PPh 

Badan tumbuh negatif 15,23 persen atau mencapai sebesar Rp80,8 triliun. Penurunan ini juga 

dipengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2020 yang berdampak pada setoran 

PPh Badan, sementara pada saat yang sama restitusi mengalami peningkatan. Dari sisi PPh 

Orang Pribadi, realisasi penerimaan juga mengalami penurunan. Kondisi perekonomian global 

yang belum kondusif berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional, termasuk 

impor Indonesia yang tumbuh -7,78 persen sheingga mengakibatkan baik PPh 22 Impor 

maupun PPN impor mengalami pertumbuhan negatif masing-masing -13,37 dan -8,90 persen. 

Namun demikian, PPn BM Impor masih mampu tumbuh positif dan menjadi faktor pendukung 

kinerja pertumbuhan PPn BM secara total.  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPn BM serta PBB dan pajak lainnya masih mencatatkan 

pertumbuhan positif dengan masing-masing masih tumbuh sebesar 1,88 dan 4,90 persen. 

Kinerja PPN dan PPn BM yang positif didukung oleh pertumbuhan PPN yang tinggi terutama 

dari sisi domestik mencapai Rp76,9 triliun atau tumbuh double digits sebesar 10,09 persen 

dikarenakan adanya perlambatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) PPN-

DN dan masih tingginya transaksi penyerahan barang dan jasa dalam negeri, terutama pada 

Triwulan I 2020. Pertumbuhan kinerja PPN DN yang cukup baik diikuti oleh pertumbuhan 

penerimaan pajak dari sektor Industri yang mampu tumbuh positif yaitu 4,68 persen atau 

mencapai Rp108,4 triliun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sektor industri yang juga 

masih positif yaitu 2,06 persen 

Peningkatan penerimaan perpajakan hingga bulan April 2020 juga didukung dari sektor 

penerimaan kepabeanan dan cukai dengan kontribusi terbesar pada penerimaan cukai yang 

mampu tumbuh 25,08 persen dengan capaian sebesar Rp45,2 triliun. Pertumbuhan 

penerimaan cukai didorong oleh penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp43,3 triliun atau 

tumbuh sebesar 26,05 persen terkait dengan pergeseran Sejalan dengan penerimaan pajak dari 

sisi impor, penerimaan bea masuk dan keluar mengalami pertumbuhan negatif terkait dengan 

aktivitas perdagangan internasional yang masih rendah termasuk ekskalasi pandemi COVID-
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19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Bea masuk dan bea keluar hanya 

mampu tumbuh masing-masing sebesar -2,64 persen dan -34,97 persen. 

Realisasi PNBP yang mampu mencapai Rp114,5 triliun atau tumbuh positif sebesar 21,70 

persen turut mendukung kinerja pendapatan negara. Komponen PNBP penerimaan dari 

pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 

menjadi penyumbang pertumbuhan positif tersebut. Peningkatan yang cukup besar pada PNBP 

KND bersumber dari adanya penyetoran dividen lebih cepat dilaksanakan daripada tahun 

sebelumnya oleh beberapa bank BUMN. Meskipun realisasi PNBP mengalami pertumbuhan 

positif, beberapa sumber utama dari PNBP mengalami kontraksi seperti penerimaan SDA dan 

PNBP lainnya. Realisasi PNBP SDA mencapai Rp42,2 triliun atau kontraksi sebesar 7,68 persen 

yang bersumber dari penerimaan SDA Migas maupun SDA Nonmigas dimana keduanya juga 

mengalami penurunan. PNBP SDA Migas hanya mampu mencapai Rp33,5 triliun atau tumbuh 

negatif 3,78 persen yang disebabkan oleh harga rata-rata ICP dari bulan Januari hingga April 

2020 yang mengalami penurunan tajam. Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga 

menjadi faktor yang memberikan tekanan pada realisasi penerimaan SDA Migas. Dari sisi PNBP 

Nonmigas, realisasi hingga April 2020 mencapai Rp8,7 triliun atau turun sebesar 20,15 persen 

yang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya masih belum kondusifnya pasar komoditas 

batu bara baik dari sisi harga maupun jumlah permintaan yang masih rendah. PNBP lainnya 

juga mengalami penurunan yaitu sebesar 11,91 persen dengan capaian sebesar Rp31,1 triliun 

yang disebabkan oleh diantaranya penurunan penjualan hasil tambang (PHT) dan penurunan 

penerimaan dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terkait penurunan kegiatan layanan 

akibat pembatasan di beberapa daerah akibat pandemi COVID-19. 

Dari sisi belanja negara, hingga April 2020 belanja negara tercatat sebesar Rp623,9 triliun 

atau turun 1,2 persen (yoy). Rincian tersebut yaitu realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 

sampai dengan April 2020 mencapai Rp382,53 triliun, yang terdiri atas Belanja 

Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp203,24 triliun dan Belanja Non K/L sebesar Rp179,29 

triliun; dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah sebesar Rp241,33 triliun 

atau 31,64 persen dari pagu alokasi. Realisasi BPP mengalami pertumbuhan sebesar 3,37 persen 

(yoy), terutama didorong oleh kinerja belanja modal dan bantuan sosial (bansos), sementara 

TKDD menunjukkan adanya penurunan sebesar 8,08 persen (yoy).  

Realisasi Belanja K/L hingga April 2020 tumbuh 1,06 persen dengan pertumbuhan realisasi 

belanja K/L tertinggi pada Belanja Modal, dimana pertumbuhannya mencapai 30,56 persen 

dengan realisasi sebesar Rp20,70 triliun. Peningkatan realisasi belanja peralatan dan mesin 

untuk kegiatan pemenuhan alat material khusus (almatsus) di Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri) yang merupakan belanja modal menjadi faktor pendorong. Dari sisi Bansos, 

realisasi mampu tumbuh sebesar 13,72 persen atau mencapai Rp61,41 triliun seiring dengan 

penyaluran berbagai bansos yang mulai dilakukan Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk 

menghadapi pandemi COVID-19 sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial (Social Safety 

Net/SSN). Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,96 juta keluarga 
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penerima manfaat (KPM), Kartu Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dengan indeks 

Rp200.000/KPM/bulan bagi 17,9 juta KPM, bansos sembako untuk KPM di wilayah 

Jabodetabek, bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek, penyaluran Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi 96,6 juta KPM. Realisasi Belanja Pegawai K/L 

sampai dengan April 2020 mencapai Rp68,21 triliun, tumbuh sebesar 3,21 persen (yoy). 

Pertumbuhan ini disebabkan meningkatnya realisasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru 

(TPG), serta Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

Berbeda dengan ke tiga jenis belanja tersebut, realisasi Belanja Barang K/L mengalami 

penurunan sebesar 18,79 persen. Kontraksi realisasi ini disebabkan oleh beberapa 

program/kegiatan pada K/L tidak bisa dilaksanakan terkait dengan meluasnya dampak COVID-

19 dan pemberlakuan PSBB seperti belanja perjalanan dinas, belanja operasional lainnya, honor 

kegiatan, dan belanja barang diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah (Pemda). 

Meskipun demikian, beberapa K/L justru mengalami peningkatan belanja barang hal ini terkait 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan seperti Kementerian Pertahanan 

(Kemenhan) dan Kementerian Agama (Kemenag). 

Secara umum, kinerja belanja K/L hingga April 2020 didorong oleh realisasi pada 15 K/L 

dengan pagu terbesar, terutama K/L bidang perlindungan sosial dan kesehatan, yakni 

Kementerian Sosial (Kemensos) Rp34,3 triliun yang telah menyalurkan Kartu Sembako dan 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp29,5 triliun yang telah membayarkan iuran PBI JKN. 

Di sisi kinerja pencapaian output, capaian output strategis K/L sampai dengan April 2020 masih 

relatif seusai dengan target rencana yang telah disesuaikan dengan perubahan APBN 2020. 

Capaian output strategis ini meliputi di bidang infrastruktur, antara lain pembangunan jalan 

baru sepanjang 31,19 kilometer, jembatan sepanjang 1.155,50 meter, dan rel kereta api sepanjang 

54,81 km/sp. Pada bidang pendidikan, capaian output strategisnya antara lain penyaluran 

bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 3,40 juta siswa, Bidik Misi/KIP 

Kuliah kepada 364.039 mahasiswa, dan BOS bagi 4,5 juta siswa. Sementara capaian output 

strategis di bidang perlindungan sosial antara lain penyaluran bansos PBI JKN kepada 96,6 juta 

jiwa, PKH kepada 9,96 juta KPM, dan Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 17,9 juta KPM. 

Pada belanja Non K/L, realisasi tumbuh 3,37 persen mencapai Rp179,29 triliun yang 

digunakan untuk pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja lain-lain. Realisasi terbesar 

pada Pembayaran Bunga Utang yang  sebesar Rp92,82 triliun atau tumbuh 12,37 persen untuk 

membayar bunga utang sesuai jadwal. Realisasi subsidi mencapai Rp32,83 triliun untuk 

pembayaran pada subsidi energi sebesar Rp26,61 triliun yang mencakup subsidi bahan bakar 

minyak (BBM) dan liquid petroleum gas (LPG) serta subsidi listrik dan subsidi non energi sebesar 

Rp6,22 triliun untuk subsidi pupuk dan subsidi bunga kredit program. Realisasi belanja lain-

lain mencapai Rp2,19 triliun didukung oleh pelaksanaan program Kartu Pra Kerja yang 

merupakan program bantuan Pemerintah untuk angkatan kerja khususnya bagi pekerja 

formal/informal dan pelaku usaha mikro yang terdampak dari berkurangnya aktivitas 

ekonomi akibat pandemi COVID-19. 
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Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan April 2020 mencapai 

Rp241,3 triliun yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp220,46 triliun dan Dana 

Desa Rp20,99 triliun. Dana perimbangan yang merupakan bagian terbesar dari TKD mencapai 

realisasi sebesar Rp 217,8 triliun dengan rincian realisasi Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 

Rp182,9 triliun dan Dana Transfer Khusus (DTK) Rp35,0 triliun.  

Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp22,90 triliun lebih kecil dari tahun lalu 

yang meliputi penyaluran DBH Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp17,56 triliun dan 

penyaluran kurang bayar (KB) DBH sebesar Rp5,34 triliun. Hal tersebut dikarenakan adanya 

kebijakan penyesuaian alokasi DBH reguler TA 2020 dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2019 

tentang Rincian APBN TA 2020 dan terdapat perubahan alokasi DBH terkait dengan Perpres 

Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. 

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) telah terealisasi sebesar Rp160,0 triliun yang 

mengalami penurunan disebabkan salah satunya oleh penyaluran DAU yang telah berbasis 

kinerja. Kondisi ini mewajibkan bahwa penyaluran hanya dapat dilakukan setelah Menteri 

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan Belanja Pegawai 

dan khusus DAU bulan April ditambah laporan Belanja Infrastruktur Daerah, laporan 

Pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan, dan laporan Pemenuhan Indikator Layanan 

Kesehatan. Realisasi DAU juga dipengaruhi oleh penundaan penyaluran DAU bulan Mei 

terhadap 325 daerah dari 380 daerah yang mendapat sanksi karena tidak menyampaikan 

Laporan Penyesuaian APBD dengan benar dan lengkap sesuai PMK Nomor 35/PMK.07/2020 

dan penyaluran kembali DAU bulan Februari, DAU bulan Maret, dan DAU bulan April yang 

sebelumnya ditunda masing-masing untuk 1 daerah, 6 daerah, dan 12 daerah karena telah 

menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah bulan Desember 2019, Januari dan 

Februari 2020. Untuk meningkatkan jumlah Pemda yang memenuhi ketentuan penyaluran, 

Kementerian Keuangan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemda yang belum 

melengkapi laporan persyaratan penyaluran DAU. 

Dari sisi DTK, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah mencapai sebesar Rp1,41 

triliun yang mengalami kenaikan sebesar 866,91 persen karena adanya percepatan 

penyelesaian Rencana Kegiatan (RK) mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di 

daerah (kontrak). Selain itu, percepatan penyaluran DAK Fisik juga dikarenakan adanya 

penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait kegiatan pencegahan dan/atau penanganan 

COVID-19 yang disalurkan secara sekaligus dengan syarat revisi RK untuk kegiatan 

pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 yang telah disetujui oleh Kementerian 

Kesehatan. Realisasi penyaluran DAK Nonfisik sendiri hingga akhir April 2020 adalah sebesar 

Rp33,57 triliun mengalami penurunan terutama dikarenakan oleh adanya syarat 

menyampaikan laporan tahun sebelumnya pada tiga jenis DAK Nonfisik baru yang 

sebelumnya tanpa syarat. 

Sementara itu, penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Keistimewaan D.I.Y telah 

terdapat realisasi masing-masing sebesar Rp2,3 triliun dan Rp0,2 triliun, sedangkan pada 
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Dana Otsus masih belum terdapat penyaluran. Kepatuhan dalam pemenuhan syarat 

penyaluran menjadi faktor utama sehingga penyaluran dapat dilakukan tepat waktu.  

Dana Desa hingga April 2020 telah disalurkan sebesar Rp21,0 triliun yang mengalami 

peningkatan sebesar 195,95 persen yang dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan 

terkait persentase penyaluran Dana Desa tahap I dari 20 persen menjadi 40 persen. Realisasi 

penyaluran tersebut terdiri atas penyaluran Dana Desa tahap I kepada 51.667 desa dan 

penyaluran Dana Desa tahap II kepada 566 desa. Selain itu, adanya prioritas penggunaan Dana 

Desa untuk kegiatan penanganan COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa juga 

mendorong Pemda dan Pemerintah Desa untuk segera menyalurkan Dana Desa dan 

menggunakannya untuk kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19 dan BLT Desa. 

Grafik 28. Realisasi Defisit APBN 2020 

 
Sumber: APBN Kita Kementerian Keuangan, Mei 2020 

 

Defisit masih tetap terkendali yaitu sebesar Rp74,5 triliun atau 0,4 persen PDB lebih rendah 

dari defisit pada April 2019 sebesar Rp101,04 triliun. Bahkan, keseimbangan primer berada 

pada level positif sebesar Rp18,4 triliun. Kinerja pembiayaan juga mampu melampaui target, 

sedangkan posisi kas mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp147,4 

triliun. Posisi ini akan mampu mendukung pembiayaan APBN terutama di triwulan II 2020 

dimana kinerja penerimaan negara akan mengalami tantangan yang lebih berat dan 

peningkatan kebutuhan belanja negara. 

Sampai dengan April 2020, realisasi Pembiayaan Utang mencapai Rp223,8 triliun yang 

mencakup Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp227,6 triliun dan Pinjaman sebesar negatif 

Rp7,79 triliun. Realisasi Pinjaman yang negatif menunjukkan bahwa realisasi pembayaran 

cicilan pokok pinjaman lebih besar daripada penarikan pinjaman. Selain itu, kondisi luar biasa 

yang diakibatkan oleh COVID-19 mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah luar biasa 

pula, salah satunya dengan kebijakan yang membolehkan BI untuk membeli SBN tradable 

jangka panjang di pasar perdana sebagai last resort/backstop. 
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A. RESPON KEBIJAKAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 

Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus baru di Wuhan, Tiongkok. 

Virus yang secara medis dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) atau lebih dikenal dengan virus corona atau COVID-19. Virus tersebut 

menyebabkan infeksi saluran pernafasan, pneumonia akut, hingga kematian. Dalam 

perkembangannya, virus corona tersebut telah menyebar ke banyak negara, hingga World 

Health Organization (WHO) menetapkannya sebagai pandemi. Sejak itu, pemberitaan Global 

Pandemic COVID-19 terus menjadi topik utama dalam pemberitaan dan cukup menguras 

perhatian dunia mengingat dampak yang dihasilkan dari pandemi ini cukup besar. 

Per tanggal 4 Juni, virus corona telah menginfeksi lebih dari 6,5 juta penduduk dunia. Hal 

tersebut menjadikannya salah satu tragedi kesehatan terbesar dalam sejarah manusia modern. 

Virus tersebut juga telah menyebabkan kematian lebih dari 388 ribu orang dalam waktu 5 

bulan terakhir. Dampak COVID-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa masyarakat, 

namun juga memukul pilar-pilar perekonomian dan berisiko memberikan efek domino, tidak 

hanya di sektor keuangan namun juga di sektor riil. Pemburukan kinerja perekenomian 

tersebut pada gilirannya dapat menciptakan kemunduran sosial berupa peningkatan 

pengangguran dan kemiskinan. 

Gambar 1. Efek Domino yang Ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19 

 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Penyebaran COVID–19 yang cepat dan masif mulai menunjukkan dampaknya terhadap 

beberapa sektor ekonomi di tingkat global. Pada 4 Juni 2020, terdapat 218 negara dan teritori 

yang mengonfirmasi telah terinfeksi oleh virus tersebut dengan pertumbuhan kasus baru yang 

sangat dramatis. Penyebaran yang sangat luas ini membuat pergerakan ekonomi di sektor riil 

juga terhambat. Terdapat hampir 240.000 penerbangan dibatalkan diseluruh dunia dalam 

periode 23 Januari hingga 18 Februari 2020 dengan perkiraan 50 juta orang di sektor pariwisata 

akan kehilangan pekerjaan (sumber: World Travel and Tourism Council). Dari industri 

otomotif, pabrik Hyundai, Nissan dan Renault untuk sementara waktu menghentikan 

operasinya. Pada sisi lain, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan potential loss dari 

kegiatan ekspor global sebesar USD50 miliar pada bulan Februari dan potensi kerugian global 
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secara total akibat COVID-19 sebesar USD9 triliun pada tahun 2020 dan 2021 (World Economic 

Outlook-IMF April 2020). Berbagai lembaga dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 

global pada tahun 2020 mengalami kontraksi seperti IMF yang memperkirakan -3,0 persen, JP 

Morgan sebesar -1,1 persen, Economist Intelligence Unit (EIU) sebesar -2,2 persen, dan Fitch 

sebesar -1,9 persen.  

Penurunan kinerja ekonomi ini juga berdampak pada perekonomian domestik. Beberapa 

lembaga internasional memiliki arah yang sama terkait outlook pertumbuhan ini misalnya 

World Bank memproyeksikan pada kisaran -3,5 persen sd 2,1 persen, Asian Development Bank 

(ADB) sebesar 2,5 persen, Moody’s sebesar 3,0 persen, serta IMF sebesar 0,5 persen. Pemerintah 

memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 2,3 persen pada tahun 

2020. Seiring dengan terkoreksinya target pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan 

dan pengangguran juga diperkirakan mengalami peningkatan. 

Dampak yang begitu besar dari pandemi COVID–19 terlihat nyata mengancam kesehatan 

masyarakat dan menghantam pilar-pilar perekonomian. COVID-19 itu memberikan risiko 

ketidakpastian yang tinggi akibat karakter virus yang mudah menyebar dan menginfeksi 

manusia serta dapat berakibat fatal pada kondisi kesehatan. Situasi ini memberikan 

kekhawatiran pada masyarakat luas akan tertular dengan virus Ini. Di Indonesia pandemi 

COVID-19 mulai menimbulkan korban sejak pertengahan Maret 2020. Untuk mengantisipasi 

penyebaran yang lebih luas, Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 

2020. Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberlakukan larangan penerbangan termasuk 

dari dan ke Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 

memberlakukan kebijakan physical distancing, serta menetapkan status keadaan darurat 

bencana COVID-19. Berbagai himbauan termasuk menganjurkan dan bahkan melarang 

masyarakat untuk melakukan perjalanan, termasuk dalam rangka mudik Hari Raya Idul Fitri 

1441 Hijriah juga dilakukan. Anjuran untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat juga 

terus digencarkan. Langkah-langkah tersebut diimplementasikan dengan pemikiran bahwa 

kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah prioritas.  

Cepat dan luasnya dampak pandemi COVID-19 telah mengubah secara fundamental baseline 

perekonomian Indonesia di tahun 2020. Langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 

untuk memutus rantai penyebaran virus menimbulkan dampak pada penurunan aktivitas 

ekonomi yang cukup tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (demand) 

maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya menekan pertumbuhan ekonomi. 

Menurunnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang 

berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada 

tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan 

aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian 

ini antara lain sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga 

diperkirakan akan terdampak signifikan dari disrupsi ekonomi akibat COVID-19. Gangguan 
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pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas, 

serta keberlangsungan usaha. 

COVID-19 bukanlah ancaman yang biasa terjadi seperti halnya krisis ekonomi atau krisis 

finansial, tetapi ancaman dari virus ini jauh lebih besar dan memberikan dampak yang 

sangat luar biasa sehingga perlu “langkah-langkah luar biasa” atau extraordinary policy 

sebagai langkah antisipasi yang cepat dan tepat. Atas dasar pertimbangan tersebut, sebagai 

bentuk langkah yang responsif dan antisipatif, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian disahkan 

menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Perppu ini memiliki makna bahwa dalam 

kondisi darurat diperlukan langkah yang cepat dan fleksibel agar penanganan COVID-19 

dapat efektif dan proses pemulihan sosial-ekonomi dapat diakselerasi sehingga dapat 

terhindar dari krisis ekonomi dan terganggunya stabilitas sektor keuangan. 

Secara umum, Perppu ini mengatur dua hal yakni kebijakan keuangan negara dan kebijakan 

stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan keuangan negara yang diatur dalam Perppu 

tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, 

kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan 

pembiayaan. Melalui Perppu tersebut, batasan defisit anggaran dapat melebihi 3 persen dari 

PDB selama masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau membahayakan perekonomian 

nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun 

anggaran 2022. Dengan demikian mulai tahun 2023, besaran defisit akan kembali menjadi 

paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB. 

Di bidang moneter, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah bauran kebijakan untuk 

memitigasi dampak pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut antara lain penurunan tingkat 

suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Day Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps pada Februari 2020 

dan Maret 2020, pelonggaran ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan 

relaksasi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) berupa penurunan GWM valas bank umum 

konvensional dari semula 8 persen menjadi 4 persen dan penurunan GWM Rupiah sebesar 50 

bps bagi bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor, dan penyaluran pembiayaan kepada 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan/atau sektor prioritas lainnya. Selain itu, Bank 

Indonesia juga meningkatkan triple intervention yang dilakukannya, yaitu di pasar spot dan 

pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun melalui pembelian Surat Berharga 

Negara di pasar sekunder. 

Bank Indonesia bersama dengan industri keuangan juga melakukan upaya dalam 

meningkatkan transaksi nontunai. Penggunaan transaksi nontunai melalui uang elektronik, 

mobile banking, internet banking, dan QR Code Indonesia Standard (QRIS) tidak hanya membantu 

konsumen untuk tetap dapat melaksanakan transaksi keuangan, tetapi juga untuk sekaligus 
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membantu program physical distancing serta anjuran Work from Home (WFH) yang digalakkan 

oleh Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Selain itu, 

pembayaran non-tunai akan dilakukan untuk mendukung program-program pemerintah 

dalam menyalurkan dana bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan 

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Kartu Prakerja, dan Program Kartu Indonesia 

Pintar-Kuliah. 

Di saat yang sama, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus untuk 

mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 di sektor jasa keuangan. Kebijakan stimulus ini 

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus 

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019. Bersama dengan Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal, Otoritas Jasa 

Keuangan bekerja sama dengan untuk mengupayakan keberlangsungan aktivitas perdagangan 

bursa efek yang teratur, wajar dan efisien, serta layanan pasar modal kepada seluruh 

stakeholders pasar modal melalui pelaksanaan aktivitas Business Continuity Management (BCM).  

Stimulus juga turut diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada industri keuangan non-

bank (IKNB), antara lain melalui perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala 

kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit 
and proper test) pihak utama IKNB melalui video conference. Sejalan dengan industri lainnya, 

berbagai relaksasi juga diterima oleh IKNB, misalnya relaksasi dalam hal penundaan 

pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema channelling dan joint financing 

di industri pembiayaan, relaksasi dalam hal perhitungan tingkat solvabilitas di industri 

asuransi, dan relaksasi dalam hal perhitungan rasio pendanaan bagi dana pensiun dengan 

program pensiun manfaat pasti dan penundaan pelaksanaan ketentuan life cycle fund bagi dana 

pensiun dengan program pensiun iuran pasti di industri dana pensiun. 

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan sektor keuangan juga perlu 

dimitigasi bersama oleh Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan LPS dalam mekanisme Komite 

Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi yang bersifat 

forward looking. Perppu 1 Tahun 2020 juga telah mengatur langkah-langkah extraordinary 

untuk memperkuat koordinasi dan mitigasi di sektor keuangan dalam mekanisme KSSK. 

Beberapa langkah yang diatur dalam Perppu antara lain adalah perluasan kewenangan KSSK 

dalam menetapkan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan 

permasalahan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan 

perekonomian nasional. KSSK juga diberikan perluasan kewenangan untuk melakukan 

assessment yang bersifat forward looking dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. 

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perppu No.1/2020 

dan Perpres No. 54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga 

kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting 

dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021. Dalam rangka menjaga keberlanjutan 

pembangunan ditengah tantangan fundamental yang dinamis, APBN sebagai instrumen 
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kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi 

pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah. 

Gambar 2. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk Penanganan COVID-19 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Langkah-langkah extraordinary melalui kebijakan fiskal dalam penanganan pandemi 

COVID-19 beserta dampak sosial ekonominya membutuhkan dana yang tidak sedikit, 

sehingga diperlukan fleksibiltas APBN yang didukung dengan ketersedian anggaran dengan 

tetap menjaga kesinambungan keuangan negara. Postur APBN 2020 juga telah disesuaikan 

melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam postur APBN baru ini, 

penerimaan negara diperkirakan mengalami penurunan namun belanja negara meningkat 

sehingga akan terjadi pelebaran defisit.  

Dinamika perekonomian yang terjadi juga berdampak negatif terhadap kinerja fiskal. 

Pencapaian pendapatan negara diperkirakan akan mengalami penurunan (short fall) yang 

cukup signifikan sebagai akibat melemahnya kinerja pertumbuhan ekonomi, turunnya harga 

komoditas termasuk harga minyak. Pemberian insentif perpajakan sebagai langkah mitigasi 

risiko penurunan dunia usaha juga memberikan tekanan pada sisi pendapatan. Dari sisi belanja, 

Pemerintah juga perlu melakukan countercyclical policy dalam rangka percepatan penanganan 

COVID-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial-ekonomi dengan memberi paket stimulus 

fiskal dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi. 

Penurunan aktivitas perekonomian memberikan tekanan pada sisi penerimaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sehingga mengalami penyesuaian yang 

cukup besar. Penerimaan negara diperkirakan tidak dapat tercapai secara optimal dari semula 

yang ditargetkan sebesar Rp2.233,2 triliun dalam APBN 2020, mengalami penurunan, menjadi 

Rp1.760,9 triliun atau turun sebesar Rp472,3 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, penurunan Indonesian Crude Oil Price (ICP) 

dan harga komoditas penyumbang penerimaan serta pelemahan kinerja ekspor-impor serta 
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pemberian insentif perpajakan untuk mendukung dunia usaha untuk mitigasi dampak dan 

percepatan penanggulangan COVID-19. Bentuk insentif perpajakan tersebut antara lain 

pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor pada 19 sektor tertentu, pengurangan PPh 

Pasal 25 pada 19 sektor tertentu, pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

dipercepat, perluasan insentif perpajakan, penurunan tarif PPh Badan 22 persen, dan 

pembebasan Bea Masuk sektor tertentu. 

Sementara itu pada sisi belanja mengalami peningkatan sebesar Rp73,3 triliun dari semula 

Rp2.540,5 triliun menjadi Rp2.613,8 triliun. Pada sisi belanja peningkatan belanja tersebut 

terkait dengan pemberian stimulus pada bidang Kesehatan, program jaring pengaman sosial 

dan dukungan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Stimulus belanja 

tersebut dipenuhi dari berbagai skema yaitu melalui penghematan belanja dari belanja pusat 

dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta tambahan alokasi belanja. 

Berbagai langkah baik di bidang kesehatan maupun program antisipasi dan pemulihan 

ekonomi dilakukan dalam penanganan COVID-19 diharapkan mampu mengurangi tingkat 

penyebaran dan pada saat yang sama dapat memberikan perlindungan sosial bagi 

masyarakat miskin dan rentan. Upaya untuk memitigasi dan mencegah pemburukan sosial-

ekonomi ditempuh dengan melakukan perluasan stimulus fiskal baik untuk mendukung 

konsumsi rumah tangga agar mempunyai daya tahan terhadap langkah pembatasan gerak 

masyarakat. Adapun berbagai perluasan stimulus untuk melindungi masyarakat miskin dan 

rentan agar terhindar dari kemunduran sosial  melalui program perlindungan sosial antara lain 

penguatan Kartu Sembilan Bahan Pokok (Sembako), Kartu Pra Kerja, Program Keluarga 

Harapan (PKH), Bantuan Sosial (Bansos) Sembako untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

Bekasi (Jabodetabek), Bansos Tunai untuk Non Jabodetabek, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Dana Desa, dan diskon tarif listrik. 

Langkah-langkah pemberian stimulus bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi bertahan 

menghadapi dampak COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, memberikan kemudahan 

ekspor-impor, meminimalisir jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu 

perbankan memberikan relaksasi dan likuiditas, dan mencegah terjadinya krisis ekonomi 

dan keuangan. Namun demikian, efektivitas stimulus tersebut akan sangat tergantung pada 

efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Selain itu, 

pertumbuhan perekonomian Indonesia juga masih diwarnai unsur ketidakpastian yang tinggi 

atas gangguan di sisi penawaran, pengetatan di pasar keuangan, perubahan pola belanja 

masyarakat, fluktuasi harga komoditas global, dan terutama ketidakpastian kapan pandemi 

akan berakhir. 

Selain fleksibilitas pengelolaan fiskal 2020 yang antara lain melalui pelebaran defisit, 

beberapa bentuk langkah antisipasi juga turut dilakukan oleh Pemerintah. Langkah-langkah 

tersebut antara lain dimungkinkannya untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit 

organisasi, fungsi dan program, pemotongan/penundaan dan refocusing untuk percepatan 

penanganan COVID-19; dapat memanfaatkan alternatif pembiayaan lain seperti Saldo 
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Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikelola 

Badan Layanan Umum (BLU), dana yang dikuasai negara, serta dapat juga memanfaatkan 

pengurangan pembiayaan investasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); mendukung 

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan melindungi, mempertahankan dan 

meningkatkan pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan agar dapat menjalankan 

usahanya. 

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 merupakan landasan hukum untuk melaksanakan program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2020. Dalam pasal 11 Perppu ini disebutkan bahwa dalam rangka mendukung 

kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional Pemerintah 

menjalankan program PEN. Program tersebut dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal 

Negara (PMN), penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan 

penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hingga pertengahan Mei 2020, 

Pemerintah telah berhasil menyelesaikan dua program PEN, yaitu fasilitas subsidi bunga dan 

program penempatan dana pada perbankan. 

Untuk program subsidi bunga, Pemerintah dapat memberikan fasilitas subsidi bunga kepada 

debitur perbankan, bank perkreditan/pembiayaan rakyat, perusahaan pembiayaan, debitur 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) koperasi, dan lembaga penyalur kredit lainnya. Fasilitas subsidi 

bunga diberikan selama 6 bulan kepada 60,6 juta rekening UMKM yang meminjam pada 

perbankan maupun non perbankan seperti lembaga pembiayaan, PMN, Pegadaian, koperasi 

maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) semua mendapat subsidi bunga dengan total 

anggaran Rp34,15 triliun.  

Program PEN kedua yang sudah siap dilaksanakan adalah program penempatan dana. 

Program ini bertujuan untuk mendukung langkah-langkah restrukturisasi kredit UMKM dan 

mendukung perbankan dan lembaga pembiayaan untuk bisa memberikan kredit modal kerja 

baru agar UMKM bangkit kembali. Selain itu, mengembalikan confidence perbankan untuk 

menyalurkan kredit modal kerja pada UMKM. Perlu digarisbawahi, penempatan dana 

pemerintah di bank tersebut untuk membantu debitur UMKM, dan tidak ditujukan untuk 

membantu likuiditas perbankan mengingat bantuan likuiditas perbankan ada di bawah 

wewenang BI.  

Terakhir, Pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan-peraturan teknis lainnya sesuai 

dengan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2020. Dengan adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 

yang telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 dan PP Nomor 23 Tahun 2020 beserta aturan-

aturan turunannya, Pemerintah mengharapkan program PEN dapat berjalan dengan cepat 

sehingga perekonomian nasional dapat tetap terjaga tumbuh dan stabil di tengah perlambatan 

aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Sebagai penutup, Pemerintah yakin bahwa 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 akan dapat dikendalikan melalui 

kebijakan-kebijakan yang tepat dan terukur. 
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B. ULASAN KEM PPKF TAHUN 2021 

Penyusunan dan penyampaian dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok 

Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pemerintah kepada rakyat, sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

Pasal 178 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(MD3). Ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan Pemerintah untuk menyampaikan 

dokumen KEM PPKF kepada DPR selambatnya tanggal 20 Mei tahun berjalan, sebagai bahan 

pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun berikutnya. Dokumen KEM PPKF 

tahun 2021 yang disampaikan ke DPR pada tanggal 12 Mei 2020 memberikan gambaran awal 

sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2021, berdasarkan 

perkembangan kondisi dan outlook perekonomian di tahun 2020.  

Dokumen KEM PPKF tahun 2021 menjadi dokumen yang sangat berbeda dengan dokumen-

dokumen KEM PPKF tahun-tahun sebelumnya, karena disusun dalam kondisi extraordinary 

dengan adanya perubahan kondisi sosial ekonomi yang sangat cepat di tengah pandemi 

COVID-19. Kondisi extraordinary tersebut telah mengubah arah perkembangan dan tatanan 

ekonomi, sosial dan kesejahteraan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 

menuntut Pemerintah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan 

upaya pencegahan penyebaran virus, mengingat virus tersebut tidak saja membahayakan 

kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem 

keuangan. Dengan latar belakang tersebut, isi dokumen KEM PPKF tahun 2021 diarahkan 

sebagai landasan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, dan pada saat yang bersamaan 

menjadi panduan reformasi untuk menjaga komitmen Pemerintah mencapai Visi 100 tahun 

kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan 

makmur.  

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perppu Nomor 1 

Tahun 2020 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 sebagai langkah penanganan pandemi 

COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, 

menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021. Dalam rangka 

menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fundamental yang dinamis, APBN 

sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu 

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan 

pemerintah. Oleh karena itu, selain melakukan upaya pemulihan (recovery), pada tahun 2021 

Pemerintah juga akan melakukan berbagai reformasi sektoral dan fiskal. Dengan 

pertimbangan tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan 

Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.  
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Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mampu 

menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan 

investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia 

(SDM), serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. 

Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang 

semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih 

berkualitas (spending better), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Di 

samping itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mampu mendorong perbaikan neraca 

keuangan Pemerintah. 

Dokumen KEM PPKF 2021 juga menunjukkan tekad Pemerintah untuk tidak melupakan 

tantangan-tantangan yang bersifat jangka menengah/panjang. Pandemi COVID-19 telah 

menimbulkan perubahan fundamental terhadap ekonomi Indonesia, dan berdampak langsung 

pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan. 

Kondisi-kondisi tersebut mengancam upaya ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi dan 

keluar dari Middle Income Trap (MIT) karena perubahan fundamental tersebut mempersulit 

upaya Indonesia mengatasi tantangan-tantangan jangka menengah-panjang yang perlu diatasi 

untuk dapat lolos dari MIT. 

Tantangan-tantangan jangka menengah-panjang yang bersifat fundamental tersebut 

terutama terkait dengan kualitas SDM serta produktivitas dan daya saing perekonomian. 

Secara lebih detail, kualitas SDM, gap infrastruktur, serta tingkat adopsi teknologi yang rendah 

menjadi penyebab produktivitas rendah di Indonesia. Selain faktor pendidikan, kualitas SDM 

yang rendah juga disebabkan oleh masih besarnya kelas menengah dalam usia produktif 

namun memiliki kondisi sosial ekonomi yang masih rentan dan berada di sektor informal. Di 

dalam faktor demografi ini juga terdapat faktor ketidaksetaraan gender serta mulai terjadinya 

proses penuaan penduduk (aging population). Selain itu, iklim usaha yang kurang kondusif serta 

regulasi dan birokrasi yang belum efisien mengakibatkan high cost economy yang menghambat 

daya saing perekonomian, termasuk daya saing produk ekspor. Lima arahan strategis Presiden 

yaitu: pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, 

penyederhanaan regulasi serta transformasi ekonomi, ditujukan untuk mengatasi tantangan 

fundamental tersebut agar Indonesia dapat terlepas dari Middle Income Trap (MIT) dan menjadi 

negara maju sesuai Visi Indonesia Maju 2045. 

Strategi utama yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan mendorong 

pemulihan kembali sektor-sektor yang terkena dampak paling besar dan menyerap banyak 

tenaga kerja (labor intensive). Berbagai insentif dan stimulus program pemulihan ekonomi 

nasional yang dimulai pada 2020, dapat terus dijalankan untuk mempercepat proses 

normalisasi pasca pandemi COVID-19. Dari sisi fiskal, kebijakan yang dilakukan diantaranya 

melalui potongan pajak ataupun pajak Ditanggung Pemerintah untuk PPh Badan maupun 

Orang Pribadi, penundaan pembayaran kredit, dan berbagai bantuan sosial yang dimaksudkan 

untuk menjaga agar sektor ekonomi tetap berjalan dan menjaga daya beli masyarakat. Di sisi 

lain, stance kebijakan moneter yang akomodatif juga dapat mendukung upaya pemulihan 
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pelaku usaha di berbagai sektor. Bauran kebijakan dimaksud diyakini akan mengurangi potensi 

tambahan pengangguran, dan menjaga daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi 

berlangsung lebih cepat. 

Dengan dua fokus KEM PPKF tahun 2020 dan 2021 yaitu pemulihan dan reformasi, kebijakan 

fiskal dituntut untuk melakukan peran yang lebih besar. Sebagai konsekuensi dari dampak 

pandemi COVID-19 yang luar biasa tersebut serta memperhatikan berbagai langkah-langkah 

mitigasi dan upaya percepatan penanganan COVID-19, maka postur APBN 2020 mengalami 

perubahan yang sangat besar dengan mengacu pada kerangka Perppu Nomor 1 Tahun 2020, 

sehingga postur makro fiskal 2021 diperkirakan seperti tercantum dalam Grafik 29. 

Grafik 29. Postur Makro Fiskal Tahun 2021 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 
 

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di 

tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan, 

diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang 

cukup berat di tahun 2021. Namun apabila berbagai upaya countercyclical yang ditempuh dapat 

berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih 

menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 6 persen dalam periode 2020-2024. 

Laju inflasi walaupun menghadapi tekanan yang cukup kuat di tahun 2020 namun 

diperkirakan masih relatif terjaga pada level yang rendah berkisar 2,0-4,0 persen dalam jangka 

menengah. Sedangkan nilai tukar Rupiah diproyeksikan bergerak dinamis pada kisaran 

Rp14.900 hingga Rp15.300 per USD. Sementara itu harga minyak mentah Indonesia (ICP) 

diperkirakan masih relatif rendah seiring dengan masih lemahnya permintaan global.  

 

 

Ketera
ngan: 

APBN 2020 

(Perpres 
No.54/2020) 
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Tabel 6. Kerangka Makro Ekonomi Jangka Menengah 2020-2024 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Dengan kerangka makro jangka menengah tersebut, secara umum pengelolaan fiskal dalam 

jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang tetap fleksibel 

sekaligus berhati-hati. Kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical dilakukan dengan tetap 

memelihara keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah, serta lebih fokus untuk mendukung 

pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar 

mampu keluar dari middle income trap menuju Indonesia Maju di tahun 2045. Searah dengan 

kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut, maka postur makro fiskal jangka menengah 2020-2024 

adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 7. 

Tabel 7. Postur Makro Fiskal Jangka Menengah 2020-2024 

Uraian 
APBN 2020 

(Perpres 
54/2020) 

Proyeksi 

2021 2022 2023 2024 

Pendapatan Negara dan 
Hibah 10,46 9,90 – 11,00 10,32 – 11,30 10,53 – 11,69 10,84 – 12,15  

Penerimaan Perpajakan 8,69 8,25 – 8,63 8,27 – 8,70 8,38 – 9,09  8,59 – 9,55 

Tax Ratio*) 9,14 9,30 - 9,68 9,32 – 9,75 9,43 - 10,14 9,64 - 10,60 

Belanja Negara 15,53 13,11 – 15,17 13,11 – 14,85 12,88 – 14,41  13,03 – 14,66  

Keseimbangan Primer (3,08) (1,24) – (2,07) (0,94) – (1,70) (0,49) – (0,87) (0,34) – (0,66)  

Surplus/(Defisit) (5,07) (3,21) – (4,17) (2,79) – (3,55) (2,35) – (2,72) (2,19) – (2,51) 

Rasio Utang**) 36,38 36,67 – 37,97 36,65 – 37,39 36,45 – 37,36 36,08 – 37,18 
Keterangan:  

*) Tax ratio : Penerimaan perpajakan + PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan PNBP SDA Pertambangan 
Mineral dan Batu Bara (Minerba)  

**) Besaran rasio utang terutama dipengaruhi volatilitas nilai tukar dan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan COVID-19 dan 
recovery ekonomi  

Sumber: Kementerian Keuangan 
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Dalam jangka menengah beberapa langkah kebijakan fiskal perlu untuk diambil oleh 

Pemerintah. Pertama, tetap menempuh kebijakan ekspansif-konsolidatif secara bertahap 

untuk mendukung pemulihan sosial-ekonomi dan meningkatkan kapasitas produksi dan daya 

saing. Sejalan dengan hal tersebut, defisit anggaran dapat lebih fleksibel namun tetap 

konsolidatif dan kembali di bawah 3,0 persen pada tahun 2023 yang dimaksudkan agar peran 

fiskal untuk mendukung pemulihan dapat dilakukan secara optimal. Kedua, mengendalikan 

risiko utang dengan meningkatkan inovasi dan fleksibilitas pembiayaan dengan tetap menjaga 

menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Ketiga, mendorong inovasi kebijakan 

dengan memanfaatkan momentum bonus demografi, dimana porsi penduduk didominasi oleh 

penduduk usia produktif dengan komposisi masyarakat berpenghasilan menengah yang 

tumbuh secara pesat. Optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh dengan tetap pemberian 

insentif fiskal untuk daya saing dan investasi. Keempat, mendorong keseimbangan primer 

mulai menuju positif. Melalui berbagai langkah tersebut, dalam jangka menengah diharapkan 

pendapatan negara akan kembali meningkat secara bertahap sesuai kapasitas perekonomian 

dan defisit akan kembali di bawah 3,0 persen PDB pada tahun 2023.  

Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja perekonomian domestik yang berdampak 

pada postur APBN 2020 akan mempengaruhi perumusan kerangka fiskal jangka menengah 

2020-2024, terutama di tahun 2021. Pada tahun 2021, pendapatan negara dan hibah 

diperkirakan berada pada kisaran 9,90-11,00 persen PDB dan pada tahun 2024 diperkirakan 

berkisar 10,84-12,15 persen PDB. Hal ini dipengaruhi kinerja perpajakan yang masih belum 

optimal, seiring dengan perekonomian yang masih dalam proses pemulihan. Sementara ini pada 

sisi belanja, Pemerintah tetap berupaya mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi sekaligus 

melakukan reformasi untuk penguatan fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi agar 

mampu keluar dari Middle Income Trap. Dalam jangka menengah arah kebijakan difokuskan 

untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta memanfaatkan bonus demografi 

untuk mendukung transformasi ekonomi.  

Sementara itu, dalam jangka menengah belanja negara tahun 2021 diperkirakan berada pada 

kisaran 13,11–15,17 persen PDB dan pada tahun 2024 diperkirakan berkisar 13,03-14,66 persen 

PDB. Untuk menopang kebutuhan belanja negara, pendapatan negara dan hibah pada tahun 

2021 ditargetkan mencapai 9,90-11,00 persen terhadap PDB. Besaran pendapatan negara dan 

hibah tahun 2021 tersebut antara lain bersumber dari penerimaan perpajakan dengan asumsi 

tax ratio dapat mencapai sebesar 9,30-9,68 persen PDB. Perhitungan tersebut mencakup 

penerimaan perpajakan, PNBP SDA Migas, dan PNBP SDA Pertambangan Minerba.   

Dengan porsi alokasi belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara dan hibah, 

maka APBN masih akan mengalami defisit namun dengan besaran yang semakin menurun. 

Pada tahun 2024, defisit diperkirakan semakin mengecil berkisar 2,19–2,51 persen terhadap 

PDB, jauh lebih rendah dari perkiraan defisit 2020 sebesar 5,07 persen PDB. Menurunnya 

defisit dalam jangka menengah akan berpengaruh pada negatif keseimbangan primer yang juga 

semakin menurun. Di tengah keterbatasan kinerja pendapatan negara, diperlukan sumber 

pembiayaan lain untuk menopang kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif baik yang 
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berasal dari utang maupun non-utang. Sebagai komitmen untuk mewujudkan pengelolaan 

fiskal yang fleksibel dan sustainable, maka rasio utang senantiasa dijaga dalam batas aman dan 

pada tahun 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 36,08–37,18 persen terhadap PDB. 
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