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PEREKONOMIAN GLOBAL MULAI PULIH DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19, 
NAMUN PEMULIHAN TSB DIPERLAMBAT OLEH KONFLIK RUSIA-UKRAINA

• Dampak pandemi 
Covid-19: sekitar 
90% negara di dunia 
mengalami kontraksi 
ekonomi, melebihi 
kondisi saat the 
Great Depression.


• Perekonomian 
global turun 3%, 
kemiskinan global 
meningkat untuk 
pertama kali setelah 
satu generasi.
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Sumber: World Bank, 

World Development Report 2022.
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• Pandemi 
Covid-19 
dalam 5-6 
bulan terakhir 
mereda. Tapi 
perang Rusia-
Ukraina me-
micu naiknya 
harga-harga 
bahan energi 
dan pangan, 
menyebabkan 
kenaikan inflasi.


• Tekanan inflasi 
mendorong 
pengetatan 
moneter. Di sisi 
lain, perubahan 
iklim memicu 
kenaikan suhu 
bumi 2,5o C 
atau lebih. 
Leading indi-
kator menun-
jukkan pe-
lambatan pro-
duksi global.
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• Perang Rusia-Ukraina telah men-
disrupsi supply, memicu kenaikan 
harga-harga, meningkatkan food 
insecurity dan kemiskinan, me-
ningkatkan inflasi global sehingga 
mendorong kondisi moneter men-
jadi lebih ketat, serta meningkatkan 
financial vulnerability. 


• Tahun 2023 diperkirakan masih 
banyak headwinds, khususnya 
tingginya harga komoditas dan 
inflasi sehingga monetary tighten-
ing berlanjut. Berbagai downside 
risks masih ada, termasuk tekanan 
geopolitik yang belum mereda, 
instabilitas keuangan, gangguan 
supply, memburuknya food in-
security, dan kemungkinan stagflasi. 

Sumber: World Bank (Juni 2022), Global Economic Prospect.
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2,7 
(Okt 2022)

      

6,5 (% p.a)

(% p.a)

Proyeksi pertumbuhan ekon. Diturunkan.

Proyeksi inflasi ditingkatkan.

Meskipun peluang resesi ekonomi RI kecil, namun

stagflasi merupakan ancaman yang tidak dapat diabaikan.
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Korelasi harga energi & harga pangan menjadi positif karena:

- Minyak merupakan input pertanian, gas sebagai bahan baku pupuk

- Ada common factor yaitu global economic activity

- Sebagian komoditas pangan digunakan utk biofuel.

                 

Inflasi Indonesia 
tidak yang 

tertinggi, namun 
tren kenaikannya 

cukup tajam, 
sehingga perlu 

diwaspadai.

Durasi ke-
naikan ter-

akhir indeks 
harga mi-

nyak, sereal, 
pangan se-
mua terjadi 
dua tahun 
atau lebih.
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Kenaikan sukubunga internasional 

menyebabkan capital outflows dari EAP.

…menyebabkan Kurs negara2 EAP terdepresiasi …meningkatkan utang dan beban 

pembayarannya

…menghambat bangkitnya FDI.

Sumber: World Bank (Okt 2022), 

Reforms for Recovery.

 

Keseimbangan fiskal global sudah positif 

namun masih tipis. Tekanan inflasi 

mendorong kenaikan sukubunga.



• Kondisi ekonomi global tsb menyebabkan—walaupun tahun 2021 pertumbuhan ekonomi global 6%—angka ini di-
proyeksikan akan melambat ke 3,2% tahun 2022 dan lebih rendah lagi di tahun berikutnya (2,7%).


• Pertumbuhan Ekonomi RI tahun 2021 sekitar 3,7%, diproyeksikan akan naik ke 5,3% (2022) dan 5,0% (2023), namun 
capaian positif ini masih di bawah potensi pertumbuhan jangka panjangnya (sekitar 6%).
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Real GDP (Annual Percent Change) Sumber: IMF (Oktober 2022)

World Economic Outlook.



STAGFLASI: PERTUMBUHAN OUTPUT STAGNAN DI BAWAH TINGKAT 
POTENSIAL, INFLASI RELATIF TINGGI, PEMBANGUNAN INKLUSIF TERGANGGU
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Laju Inflasi Indonesia (% p.a.)Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% p.a.)

Sumber: BPS (7 Nov. 2022), 

Berita Resmi Statistik.

    
Pertumbuhan ekonomi RI 2022Q3 Y-on-Y naik ke 5,72% namun Q-to-Q 
sebenarnya hanya 1,81%. Inflasi Okt.2022 sedikit terkoreksi menjadi 5,71%.

Penurunan inflasi terutama disebabkan 
penurunan harga “komoditas ber-
gejolak” (utamanya pangan).
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Sumber: BPS (1 Nov. 2022), 

Berita Resmi Statistik.

Masih relatif tingginya inflasi terutama disebabkan 
tingginya harga2 energi. Andil/kontribusi tertinggi 
inflasi juga berasal dari komoditas energi.

  

Harga beras relatif stabil, namun cenderung meningkat mungkin hingga awal tahun depan.
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Harga tempe dan tahu mening-
kat lebih tajam seiring kenaikan 

harga kedele di pasar inter-
nasional (US$ 606 menjadi US$ 

664 per ton periode Jan-Sep. 
2022). Dalam rupiah, kenaikan 

ini jadi lebih tajam karena 
depresiasi rupiah.

Depresiasi rupiah terhadap US$ 
merupakan salah satu faktor 
yang berpengaruh signifikan 

meningkatkan laju inflasi.

Sumber: BPS (1 Nov. 2022), Berita Resmi Statistik.



Pertumbuhan output sektor industri pengolahan cenderung stagnan 
bahkan menurun di Q2-2022. Pertumbuhan sektor pertambangan 

cenderung menurun, sedangkan pertanian meningkat. Pangsa 
terhadap PDB sektor industri, pertambangan, dan pertanian (tiga 
sektor terbesar) di Q3-2022 masing2 17,9%, 13,5%, dan 12,9%.
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Pertumbuhan pengeluaran Konsumsi RT cenderung meningkat, namun 
sedikit melambat di Q3-2022. Pertumbuhan PMTB cenderung meningkat. 
Ekspor cenderung stagnan walau rupiah terdepresiasi, disebabkan 
penurunan permintaan global. Pangsa terhadap PDB konsumsi RT, PMTB, 
dan ekspor (tiga terbesar) di Q3-2022 masing2 50,3%, 28,6%, dan 26,2%.

(YoY, % p.a.)

(YoY, % p.a.)

(YoY, % p.a.)

(YoY, % p.a.)

(YoY, % p.a.)

(YoY, % p.a.)

Sumber: BPS (7 

Nov 2022), Berita 

Resmi Statistik.
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Gini Ratio Indonesia Sebelum & Saat Pandemi serta Era Pemulihan

• Jumlah dan tingkat pengangguran terbuka Agt.2022 semakin menurun, namun masih 
belum kembali ke tingkatan sebelum pandemi (tahun 2019).


• Persentase pekerja pada sektor informal meningkat dari 39,5% (Agt.2020) menjadi 
40,7% (Agt.2022).


• Gini ratio perdesaan telah kembali ke tingkatan sebelum krisis, namun di perkotaan 
meningkat ke 0,403. Gini ratio perkotaan+perdesaan masih belum kembali ke 
tingkatan sebelum pandemi.

Proporsi Pekerja Formal dan Informal Indonesia

Sumber: BPS (7 Nov 2022), Berita Resmi Statistik.
Sumber: BPS (15 Jul 2022), Berita Resmi Statistik.
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• Peningkatan inflasi 
menaikkan garis 
kemiskinan sekitar 4%, 
dari Rp 486 ribu/kapita/
bulan (Sep 2021) 
menjadi Rp 505 ribu/
kapita/bulan (Mar 2022). 


• Karenanya penurunan 
kemiskinan jadi 
melambat. Persentase 
penduduk miskin Mar’22 
masih lebih tinggi 
dibanding sebelum 
pandemi (Mar’19).


• Persentase penduduk 
miskin penduduk per-
kotaan Mar’22  (7,50%) 
masih lebih tinggi di-
banding Mar’19 (6,69%). 

Sumber: BPS (15 Jul 2022), Berita Resmi Statistik.
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KEUANGAN PEMERINTAH PADA UMUMNYA BELUM MEMBAIK
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INDUSTRI PENGOLAHAN MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH SEKALIGUS MENDORONG 
EKSPOR, R.I. AGAR TINGKATKAN AGRO-INDUSTRI & DIVERSIFIKASI PASAR EKSPOR
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Penerimaan pemerintah dari pajak akan meningkat dan keberlanjuitan fiskal menjadi lebih baik apabila kinerja sektor swasta dan 
kesejahteraan para pekerja menjadi lebih baik. Kenaikan penerimaan tersebut akan memperbaiki keuangan pemerintah sehingga 
meningkatkan kemampuan pemerintah untuk melakukan perlindungan sosial dan memberikan subsidi yang memang dibutuhkan.
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KEMBANGKAN EKONOMI HIJAU SEMBARI MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN



Terima kasih
IG: hermantojsiregar

“The test of our progress is not whether we add more to the abundance 
of those who have much; it is whether we provide enough for those who 
have too little." ~ Franklin D Roosevelt.




