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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Perkembangan ekonomi secara global masih dalam tren pemulihan meskipun 

mengalami perlambatan akibat penyebaran kasus Covid-19 yang kembali meningkat 

di berbagai negara pada triwulan III tahun 2021. Amerika Serikat tumbuh 4,9 persen 

(YoY), Tiongkok tumbuh 4,9 persen (YoY), Jepang tumbuh 1,4 persen (YoY), Korea 

Selatan tumbuh 4,0 persen (YoY), sementara Singapura tumbuh 7,1 persen (YoY), di 

mana seluruhnya tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Pemulihan ekonomi global memicu peningkatan harga komoditas terutama harga 

komoditas energi, terutama gas alam dan batubara, yang menyebabkan lonjakan 

biaya input industri.  

Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dialami Indonesia yang pada triwulan III 

tahun 2021 tumbuh 3,5 persen (YoY). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut 

didorong oleh peningkatan pada seluruh kelompok pengeluaran, terutama net 

ekspor yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Meningkatnya net ekspor 

sejalan dengan kinerja perdagangan internasional Indonesia yang tumbuh impresif 

sepanjang triwulan III tahun 2021, didorong oleh peningkatan permintaan dari negara 

mitra dagang serta peningkatan harga komoditas global. Selain itu, juga dipengaruhi 

oleh pertumbuhan investasi sebesar 3,7 persen (YoY), sejalan dengan peningkatan 

aktivitas industri yang mendorong pembelian barang modal. Sementara dari sisi 

sektoral, lima sektor terkontraksi ditengah berlanjutnya kinerja positif di sebagian 

besar sektor. Sektor akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi dan 

pergudangan adalah sebagian sektor yang mengalami kontraksi, dampak dari PPKM 

Darurat yang diberlakuan di berbagai daerah. Sementara itu, dari sebagian besar 

sektor yang masih tumbuh positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial yang dipengaruhi oleh penanganan pasien Covid-19 

yang kembali mengalami lonjakan. 

Perkembangan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali dengan peningkatan baik 

pada pendapatan negara, realisasi belanja negara, maupun pembiayaan. Pendapatan 

negara dan hibah meningkat 16,8 persen (YoY) menjadi sebesar Rp1.354,8 triliun atau 

mencapai 77,7 persen dari target APBN 2021. Kinerja tersebut didorong oleh 

peningkatan pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, dan PNBP namun 

tertahan oleh hibah yang terkontraksi cukup dalam. Sementara itu, belanja negara 

mencapai Rp1.806,8 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 65,7 persen 

dari APBN sementara TKDD mencapai 68,1 persen. Realisasi TKDD pada triwulan III 

tahun 2021 lebih rendah 14,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun 

sebelumnya, dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada realisasi DBH dan DAK Fisik 

akibat persyaratan yang belum dapat dipenuhi sehingga menghambat penyaluran. 

Berdasarkan capaian tersebut, defisit anggaran hingga September 2021 sebesar 
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Rp452,0 triliun atau sekitar 2,7 persen terhadap PDB. Dengan perkembangan 

tersebut, posisi utang pemerintah mencapai Rp6,711,5 triliun atau sebesar 41,4 

persen terhadap PDB.  

Selain stimulus fiskal, pelonggaran kebijakan moneter dilanjutkan untuk mendukung 

pemulihan ekonomi domestik. Bank Indonesia melanjutkan kebijakan moneter 

longgar melalui Quantitative Easing salah satunya dengan menambah likuiditas di 

perbankan sebesar Rp122,3 triliun. Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan 

pembelian SBN di pasar perdana untuk mendukung pendanaan APBN 2021 yang 

telah mencapai Rp139,8 triliun. Sepanjang triwulan III tahun 2021, suku bunga acuan 

dipertahankan pada level 3,50 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah 

sejalan dengan rencana The Fed untuk melakukan tapering-off pada akhir November 

2021. Rata-rata nilai tukar Rupiah pada triwulan III tahun 2021 sebesar Rp14.313 per 

USD, melemah 1,87 persen (YtD). Namun, jika dibandingkan triwulan III tahun 2020, 

nilai tukar Rupiah menguat 5,9 persen yang didorong oleh perbaikan prospek 

perekonomian global serta peningkatan aliran modal ke Indonesia. Sementara itu, 

tingkat inflasi domestik masih berada di bawah sasaran inflasi 2021. 

Neraca Pembayaran Indonesia kembali mengalami surplus sebesar USD10,7 miliar, 

didorong oleh peningkatan surplus transaksi modal dan finansial serta surplus 

transaksi berjalan. Surplus transaksi berjalan setara 1,5 persen dari PDB setelah 

sebelumnya mengalami defisit. Perbaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh surplus 

neraca barang sejalan dengan penguatan permintaan dari negara mitra dagang dan 

peningkatan harga komoditas internasional. Sementara itu, defisit neraca jasa 

menyusut yang didorong oleh penurunan defisit neraca jasa transportasi, jasa 

pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penggunaan kekayaan intelektual. Neraca 

transaksi modal dan finansial mengalami surplus yang setara dengan 2,0 persen PDB, 

lebih tinggi dari kinerja triwulan sebelumnya. Seluruh jenis investasi, baik investasi 

langsung, portofolio, dan lainnya mengalami surplus sejalan dengan prospek 

pemulihan perekonomian domestik yang baik.  

Perekonomian Indonesia diperkirakan melanjutkan pemulihan meski masih terbatas 

pada triwulan IV tahun 2021. Pertumbuhan untuk tahun 2021 secara keseluruhan 

sebesar 3,8 persen, relatif lebih tinggi dari konsensus market maupun lembaga 

internasional. Untuk mencapai target tersebut, perlu dorongan khususnya dari 

konsumsi yang lebih cepat. Keberlanjutan stimulus fiskal dan moneter juga menjadi 

kunci dalam mendukung proses pemulihan yang lebih stabil. Pemulihan diperkirakan 

akan terjadi di seluruh sektor, termasuk sektor yang paling terdampak pada tahun 

2020 seperti perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta akmamin.  Namun, 

pemulihan masih berpotensi mengalami penurunan, utamanya karena permanent 

scar yang dialami oleh dunia usaha serta meluasnya varian delta, gangguan rantai 

pasokan, dan krisis energi.
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Lonjakan kasus Covid-19 di beberapa negara kembali menyebabkan restriksi 

mobilitas sehingga membebani proses pemulihan ekonomi. Baik negara maju 

maupun negara berkembang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 

triwulan III tahun 2021. Meskipun pertumbuhan masih dalam tren pemulihan, namun 

pertumbuhannya tidak setinggi perkiraan. Penyebaran Covid-19 varian Delta yang jauh 

lebih cepat menjadi penyebab negara-negara kembali menerapkan lockdown dan 

menutup pintu penerbangan internasional. Akibatnya, jalannya aktivitas ekonomi 

kembali terhambat di sebagian besar negara.  

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat 

sebesar 4,9 persen (YoY) pada triwulan III 

tahun 2021, melambat dibandingkan 

triwulan sebelumnya yang mencapai 12,2 

persen (YoY). Seluruh komponen 

pengeluaran masih tumbuh positif 

meskipun lebih rendah dibandingkan 

triwulan sebelumnya. Sejalan dengan 

pemulihan ekonomi, peningkatan 

permintaan mendorong kenaikan harga-

harga secara umum. Tingkat inflasi di 

Amerika Serikat mencapai level tertinggi 

pada bulan Juli dan September 2021 yang 

sebesar 5,4 persen (YoY).  

Pengeluaran konsumsi pribadi Amerika 

Serikat tumbuh 7,0 persen (YoY) yang 

didorong oleh pertumbuhan pengeluaran barang (7,1 persen, YoY) maupun jasa (7,0 

persen, YoY). Pembelian durable goods meningkat 6,3 persen (YoY), melambat 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 33,8 persen (YoY). Sementara 

itu, nondurable goods tumbuh 7,6 persen (YoY).  

Investasi swasta tumbuh 6,9 persen (YoY), didorong oleh kinerja positif investasi residen 

maupun nonresiden. Investasi nonresiden tumbuh di sektor peralatan dan produk 

kekayaan intelektual tumbuh masing-masing 12,1 dan 11,9 persen (YoY), sementara 

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi 
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structures kembali terkontraksi 2,9 persen (YoY). Meskipun terkontraksi, investasi di 

sektor structures terus menunjukkan perbaikan.   

Pengeluaran pemerintah dan investasi bruto menunjukkan pemulihan dengan tumbuh 

0,6 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan pengeluaran untuk 

negara bagian dan lokal sebesar 1,5 persen (YoY). Sementara itu, pengeluaran federal 

turun 0,7 persen (YoY). Pengeluaran federal baik untuk pertahanan nasional maupun 

nonpertahanan menurun masing-masing 0,9 dan 0,5 persen (YoY).  

Kinerja impor Amerika Serikat tetap kuat dengan pertumbuhan sebesar 12,9 persen 

(YoY) yang didorong terutama oleh pertumbuhan impor jasa (25,2 persen, YoY). 

Pertumbuhan impor barang sebesar 10,7 persen (YoY). Sementara itu, ekspor meningkat 

5,5 persen (YoY), didorong oleh meningkatnya kinerja baik ekspor barang maupun jasa.  

Korea Selatan melanjutkan pemulihan dengan pertumbuhan 4,0 persen (YoY). 

Pertumbuhan tersebut lebih lambat dari perkiraan sebelumnya karena adanya 

peningkatan kasus Covid-19 pada triwulan III tahun 2021, yang menyebabkan 

tertahannya konsumsi masyarakat. Meskipun terdapat hari libur Chuseok pada 20-22 

September, masyarakat yang biasanya melakukan perjalanan ke kampung halaman 

memilih untuk menahan diri mengingat kasus yang masih tinggi. Oleh karena itu, 

konsumsi pribadi sedikit mengalami perlambatan dari 3,7 persen (YoY) pada triwulan 

sebelumnya menjadi 3,2 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2021. Selain karena 

pengetatan pembatasan aktivitas, peningkatan harga bahan baku akibat disrupsi 

pasokan menambah tekanan pada pemulihan permintaan domestik Korea Selatan. 

Pengeluaran pemerintah melanjutkan pertumbuhan sebesar 6,3 persen (YoY), lebih 

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang lebih cepat didorong oleh 

peningkatan pengeluaran pemerintah untuk memberikan dana bantuan bagi 

masyarakatnya yang mulai diberikan oada bulan September hingga akhir tahun ini. 

Subsidi senilai KRW11 triliun diberikan kepada rumah tangga dengan penghasilan 80 

persen terbawah. Namun, karena adanya penerapan standar yang berbeda bagi rumah 

tangga dengan penghasilan ganda dan rumah tangga satu orang, sekitar 88 persen dari 

populasi diperkirakan mendapatkan bantuan tersebut. Bantuan tersebut dimaksudkan 

untuk membantu pemulihan ekonomi yang sempat kembali lesu.  

Investasi kembali tumbuh melambat sebesar 1,8 persen (YoY), dipengaruhi oleh investasi 

sektor konstruksi yang masih tumbuh negatif sebesar 0,7 persen (YoY). Meskipun masih 

negatif, investasi sektor konstruksi terus menunjukkan perbaikan. Sementara itu, 

investasi fasilitas dan produk kekayaan intelektual masing-masing tumbuh 4,3 dan 4,1 

persen (YoY).  

Pemulihan permintaan global terutama pada komoditas yang terkait dengan informasi 

dan teknologi, mendorong kinerja ekspor barang dan jasa Korea Selatan tumbuh 6,9 
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persen (YoY). Ekspor barang tumbuh 5,7 persen (YoY) sementara ekspor jasa tumbuh 

15,0 persen (YoY). Selain ekspor, kinerja impor juga tetap tumbuh yakni sebesar 6,7 

persen (YoY), didorong oleh peningkatan impor barang sebesar 9,3 persen (YoY). 

Sementara itu, impor jasa kembali terkontraksi sebesar 4,7 persen (YoY) sejalan dengan 

kunjungan wisatawan yang masih terbatas.  

Sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif, kecuali sektor konstruksi. Sektor 

konstruksi masih terkontraksi 0,9 persen (YoY), membaik dibandingkan triwulan 

sebelumnya. Sektor manufaktur meningkat 5,9 persen (YoY) sejalan dengan peningkatan 

permintaan mesin dan pelengkapan dari negara mitra dagang. Sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan serta sektor listrik, gas dan air tumbuh masing-masing 6,4 dan 

6,3 persen (YoY). Sementara itu, sektor jasa meningkat 3,8 persen (YoY) yang didorong 

oleh peningkatan di subsektor informasi dan teknologi serta keuangan dan asuransi.  

Meskipun mengalami pemulihan ekonomi Korea Selatan kembali menghadapi tekanan, 

kebutuhan tenaga kerja kembali meningkat terbatas. Tingkat pengangguran di Korea 

Selatan per Agustus 2021 turun menjadi 2,8 persen dari 3,3 persen pada periode yang 

sama tahun 2020. Jumlah yang dipekerjakan meningkat sebanyak 518 ribu orang 

dibandingkan Agustus 2020.  

Perekonomian Jepang tumbuh 1,4 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2021. Di 

tengah penyelenggaraan Olimpiade, permintaan domestik tumbuh terbatas di seluruh 

komponen pengeluaran. Aktivitas perekonomian Jepang tertekan oleh kasus Covid-19 

yang berangsur naik sejak awal triwulan ketiga. Pemerintah kemudian mengumumkan 

keadaan darurat di Tokyo dan memperluas ke daerah-daerah lainnya. Dalam penerapan 

keadaan darurat tersebut, bar dan restoran yang menyediakan alkohol ditutup, kegiatan 

perkumpulan dibatasi, sementara tempat hiburan lain dan department store diminta 

tutup lebih awal.  

Konsumsi rumah tangga melambat 0,7 persen (YoY) sejalan dengan kembali 

diberlakukannya pengetatan mobilitas masyarakat. Melambatnya konsumsi rumah 

tangga terutama dipengaruhi oleh melemahnya pengeluaran jasa seperti makan di luar 

(restoran keluarga, fast food, pub dan bar) yang terjadi sepanjang triwulan ketiga. 

Pengeluaran untuk kegiatan lainnya seperti menonton di bioskop, konser, pertandingan 

olahraga cenderung stabil. Sementara perjalanan domestik menglami perlambatan pada 

bulan Agustus.  

Investasi nonresiden tumbuh 1,4 persen (YoY) sementara investasi residen tumbuh 0,3 

persen (YoY). Pertumbuhan investasi yang terbatas pada triwulan III tahun 2021 

dipengaruhi oleh kontraksi hingga 10 persen pada periode yang sama tahun 2020. 

Meskipun pada triwulan laporan juga diberlakukan state of emergency, namun 

perkembangannya lebih baik sejalan dengan optimisme pemulihan ekonomi global dan 

berlanjutnya program vaksinasi. 
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Konsumsi pemerintah Jepang pada triwulan III tahun 2021 tumbuh 2,5 persen (YoY). 

Pertumbuhan tersebut didorong oleh program vaksinasi serta bantuan finansial untuk 

sektor medis dan bisnis yang terdampak pandemi.  

Kinerja perdagangan internasional Jepang masih kuat dengan pertumbuhan ekspor 

sebesar 15,7 persen (YoY) sementara impor tumbuh 11,7 persen (YoY). Meskipun volume 

ekspor telah kembali pada level pra pandemi, pertumbuhannya cenderung melambat 

pada triwulan III tahun 2021 sejalan dengan perlambatan ekspor ke Asia. Sementara 

ekspor ke Uni Eropa cenderung flat. Perlambatan impor dipengaruhi oleh penurunan 

impor mesin-mesin dari ASEAN.   

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat menjadi 4,9 persen (YoY) akibat 

penerapan lockdown di beberapa daerah menyusul lonjakan kasus Covid-19 varian Delta. 

Kasus yang terdeteksi berasal dari klaster bandar udara ini menyebar pada akhir Juli dan 

dan terus meningkat sepanjang triwulan III. Pemberlakuan lockdown lokal makin meluas 

hingga akhir September. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perlambatan konsumsi. 

Sementara itu, investasi juga melemah akibat penurunan di pasar properti dan 

pengetatan pengawasan terhadap pengeluaran pemerintah daerah.  

Dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh melambat, kecuali sektor konstruksi dan sektor 

real estat yang terkontraksi masing-masing 1,8 dan 1,6 persen (YoY). Tiongkok telah 

melakukan pembatasan pada pasar properti negara seperti menghentikan sementara 

lelang tanah di beberapa kota besar, dan melarang ekuitas swasta menghimpun dana 

untuk diinvestasikan dalam pengembangan perumahan. Kebijakan tersebut dipengaruhi 

oleh kasus pengembang properti terbesar, China Evergrande Group, yang terlilit utang 

dan diperkirakan akan mengalami gagal bayar obligasi. Tekanan dari masalah tersebut 

berpotensi menyebar ke tingkat global. Kondisi tersebut memukul kinerja sektor real 

estat dan konstruksi yang sangat berkaitan erat.  

Sektor industri Tiongkok tumbuh 4,9 persen (YoY) sejalan dengan peningkatan kinerja 

manufaktur. Manufaktur tumbuh 4,6 persen (YoY), melambat dibandingkan triwulan 

sebelumnya yang tumbuh hingga 9,2 persen (YoY). Aktivitas manufaktur di Tiongkok 

sempat mengalami kontraksi pada bulan September akibat krisis listrik. Lonjakan harga 

batubara membuat pembangkit listrik merugi jika menjual dengan harga normal 

sehingga pabrik di 21 provinsi mengalami pemadaman selama beberapa minggu. Selain 

itu, perlambatan sektor industri juga dipengaruhi oleh kebijakan Tiongkok yang mulai 

membatasi pertumbuhan industri berat sebagai upaya mengurangi emisi.  

Sejalan dengan pengetatan restriksi di berbagai daerah, pertumbuhan sektor 

perdagangan besar dan ritel mengalami perlambatan menjadi sebesar 7,6 persen (YoY). 

Sepanjang Juli dan Agustus, penjualan ritel mengalami perlambatan akibat konsumen 

menahan pengeluarannya selama liburan musim panas. Pada bulan September, 

pertumbuhan penjualan ritel bergerak lebih tinggi.  
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Pada periode libur nasional yang jatuh pada pertengahan Juli lalu, pendapatan 

pariwisata melemah seiring kebijakan lockdown. Hal ini tercermin dari sektor yang 

berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata yakni sektor transportasi, pergudangan dan 

pos serta sektor akomodasi dan restoran yang tumbuh melambat masing-masing 5,9 

dan 5,7 persen (YoY). Kondisi tersebut kemungkinan akan terulang pada National Day 

bulan Oktober yang berlangsung selama tujuh hari karena pemerintah masih memberi 

himbauan untuk tidak melakukan perjalanan yang tidak penting.  

Ekonomi Singapura tumbuh 7,1 persen (YoY) melambat dari triwulan sebelumnya 

akibat meningkatnya kasus Covid-19. Perlambatan pertumbuhan tersebut sejalan 

dengan kembalinya aktivitas Singapura pada Phase 2 (Heightened Alert) (P2HA) sejak 22 

Juli-18 Agustus 2021 yang kemudian dilonggarkan secara bertahap. Dalam penerapan 

Fase 2, masyarakat tidak diizinkan makan di tempat, perkumpulan dibatasi dua orang 

dengan mempertimbangkan status vaksinasi, dan kembali memberlakukan work from 

home. Pertumbuhan pada triwulan III tahun 2021 ini didorong oleh pertumbuhan baik 

industri barang (11,1 persen, YoY) maupun industri jasa (6,3 persen, YoY).  

Sektor manufaktur tumbuh 7,2 persen (YoY) yang didorong oleh ekspansi output di 

semua klaster, kecuali klaster biomedis. Di sisi lain, klaster elektronika dan precision 

engineering terus mengalami pertumbuhan yang kuat, didorong oleh berlanjutnya 

permintaan global akan semikonduktor dan peralatan semikonduktor.   

Pertumbuhan sektor konstruksi tetap kuat yang mencapai 66,3 persen (YoY) seiring 

dengan peningkatan output sektor publik maupun swasta. Tingginya pertumbuhan 

banyak dipengaruhi oleh low base effect pada triwulan III tahun 2020 yang terkontraksi 

52,5 persen (YoY). Meskipun tumbuh sangat tinggi, kinerja sektor konstruksi masih lebih 

rendah 21,1 persen dari level pra pandemi (triwulan III tahun 2019). Aktivitas di lokasi 

konstruksi terhambat akibat kelangkaan tenaga kerja seiring dengan berlakunya restriksi 

perbatasan bagi pekerja imigran.   

Dari industri jasa, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok real estate dengan 

pertumbuhan mencapai 16,8 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut didorong oleh 

segmen properti perumahan pribadi, sementara kinerja segmen properti komersial 

melambat. Meski tumbuh tinggi, value added sektor tersebut masih lebih rendah 3,9 

persen dari level pra pandemi. 

Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sama dengan triwulan sebelumnya yakni 

sebesar 10,4 persen (YoY). Pertumbuhannya didorong oleh segmen jasa Teknologi 

Informasi dan jasa informasi sejalan dengan kuatnya permintaan oleh perusahaan IT 

solutions. Sementara itu, sektor keuangan dan asuransi tumbuh 9,0 persen (YoY), 

didorong oleh ekspansi pada segmen asuransi. Untuk sektor jasa profesional mengalami 

pertumbuhan 4,4 persen (YoY) yang didorong oleh segmen arsitektur dan rekayasa, 

pengujian dan analisis teknis, serta segmen layanan profesional, ilmiah & teknis lainnya.  
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Sektor perdagangan besar tumbuh 5,9 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan 

pertumbuhan triwulan sebelumnya. Pertumbuhannya didorong oleh segmen mesin-

mesin, peralatan, dan perlengkapan yang dipengaruhi oleh kuatnya penjualan grosir 

komponen elektronik dan peralatan telekomunikasi dan komputer. Sementara itu, 

perdagangan ritel tumbuh terbatas sebesar 0,7 persen (YoY) yang didorong oleh 

penjualan kendaraan nonmotor. Sementara penjualan kendaraan bermotor turun akibat 

pengurangan kuota Certificate of Entitlement, yakni hak untuk memiliki kendaraan. 

Secara umum, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan ritell didorong oleh 

peningkatan permintaan dari negara mitra dagang. 

Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh melambat sebesar 8,2 persen (YoY) yang 

dipengaruhi oleh low base effect. Dari sektor tersebut, pertumbuhan segmen transportasi 

udara menguat, dipengaruhi oleh peningkatan penumpang setelah pada periode yang 

sama tahun lalu mengalami penurunan yang cukup dalam. Di sisi lain, segmen 

transportasi air tumbuh terbatas, tertahan oleh pertumbuhan yang lebih lambat pada 

kinerja kargo laut di pelabuhan Singapura.  

Pertumbuhan sektor akomodasi terkontraksi 4,1 persen (YoY) akibat rendahnya 

kedatangan wisatawan sejalan dengan restriksi perjalanan. Kontraksi lebih dalam 

tertahan oleh permintaan dari pemerintah untuk menyediakan kamar hotel sebagai 

fasilitas karantina. Selain akomodasi, sektor jasa makanan dan minuman juga 

terkontraksi sebesar 4,2 persen (YoY). Penurunan kinerja sektor tersebut dipengaruhi 

oleh pemberlakuan kembali pembatasan penyelenggaraan acara dan dine-in yang lebih 

ketat dibawah Phase 2 (Heightened Alert). Segmen yang paling terdampak adalah 

restoran dan katering yang mengalami penurunan volume penjualan, di tengah 

peningkatan penjualan gerai makanan cepat saji, kafe, pujasera, dan tempat makan 

lainnya. 

Industri jasa lainnya tumbuh 4,4 persen (YoY), didorong oleh peningkatan pada segmen 

pendidikan, kesehatan dan jasa sosial, administasi publik dan pertahanan, dan lainnya. 

Sebaliknya, segmen kesenian, hiburan dan rekreasi terkontraksi akibat pemberlakuan 

kembali P2HA sejalan dengan pemulihan kedatangan wisatawan yang berjalan lamban. 

Secara keseluruhan, value added sektor tersebut masih lebih rendah 4,7 persen 

dibandingkan level pra pandemi.  

Inflasi di sejumlah negara kian menguat, peningkatan suku bunga dimulai. Sejalan 

dengan pemulihan ekonomi, permintaan masyarakat mulai kembali meningkat. Namun, 

akibat global supply disruption, produksi tidak dapat mengimbangi permintaan. Inflasi di 

sebagian negara mulai meningkat. Penguatan inflasi kemudian direspon dengan 

peningkatan suku bunga acuan untuk meredam laju inflasi. Di sisi lain, sebagian besar 

negara lainnya masih mempertahankan tingkat suku bunga. 
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The Fed memutuskan untuk menahan 

target Fed Fund Rate (FFR) di level 0 – 

0,25 persen dan mengisyaratkan tidak 

akan mengubahnya hingga 2023. Dot 

plot Federal Open Market Committee 

(FOMC) terbaru menunjukkan bahwa 

stance pejabat The Fed terbagi rata 

terkait keputusan untuk memulai 

menaikkan Fed Fund Rate tahun depan. 

Proyeksi median menunjukkan bahwa 

belum ada kenaikan suku bunga 

hingga tahun 2023. Selain itu, bank 

sentral Amerika Serikat akan memulai 

pengurangan pembelian aset (tapering 

off) pada November 2021 dan 

menyelesaikan proses ini pada 

pertengahan tahun 2022. Meski 

demikian, The Fed belum tentu memulai peningkatan suku bunga ketika proses tapering 

berakhir. 

Bank sentral Jepang mempertahankan suku bunga kebijakan jangka pendek pada level 

-0,1 persen dan 0,0 persen untuk imbal hasil obligasi tenor 10 tahun. BoJ memberikan 

sinyal akomodatif dan akan melanjutkan program stimulus, utamanya didorong oleh 

inflasi yang masih di bawah nol. BoJ juga menggarisbawahi terkait kendala sisi 

penawaran yang membatasi pemulihan produksi dan ekspor, sehingga berpotensi 

menahan pemulihan ekonomi.  

Seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN-5 memutuskan untuk menahan suku 

bunga acuan. Bank of Thailand mempertahankan suku bunga pada level 0,50 persen 

dengan pertimbangan relaksasi pembatasan dan program vaksinasi akan mendorong 

pemulihan ekonomi. Komite memandang kebijakan keuangan akan lebih efektif 

dibandingkan penurunan suku bunga yang sudah sangat rendah. Bank sentral Filipina 

mempertahankan dukungan kebijakan moneter dengan menahan suku bunga sebesar 

2,00 persen mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil. Sementara itu, Malaysia, 

Indonesia, dan Vietnam juga mempertahankan suku bunga masing-masing pada level 

1,75; 3,50; dan 4,00 persen. 

Korea Selatan memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 0,75 

persen sejalan dengan pemulihan ekonomi yang berjalan dengan baik. Kedepannya, 

pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut seiring dengan peningkatan konsumsi 

serta kinerja ekspor dan investasi yang baik. Sementara itu, inflasi masih berada di 

Tabel 1. Suku Bunga Acuan Beberapa Negara 

  Jul Agu Sep 

BRIC 

Brazil 4,25 5,25 6,25 

Rusia 6,50 6,50 6,75 

India 4,00 4,00 4,00 

Tiongkok 3,85 3,85 3,85 

ASEAN-5 

Indonesia 3,50 3,50 3,50 

Thailand 0,50 0,50 0,50 

Filipina 2,00 2,00 2,00 

Malaysia 1,75 1,75 1,75 

Vietnam 4,00 4,00 4,00 

Negara Maju 

Amerika 

Serikat 

0,00-0,25 0,00-0,25 0,00-0,25 

Jepang -0,1 -0,1 -0,1 

Korea 

Selatan 

0,50 0,75 0,75 

 

Sumber: CEIC, PBC, BSP 
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tingkat yang cukup tinggi akibat peningkatan harga bahan bakar serta produk pertanian, 

peternakan dan perikanan. Selain itu, harga jasa juga mengalami peningkatan.  

Rusia kembali menaikkan suku bunga sebanyak dua kali sepanjang triwulan III tahun 

2021. Pada bulan Juli, Rusia menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 bps menjadi 6,50 

persen. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meredam inflasi yang naik lebih tinggi dari 

perkiraan. Pada bulan September, bank sentral Rusia kembali menaikkan suku bunga 

sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen sejalan dengan perkiraan inflasi yang masih tinggi. 

Bank Rusia memperkirakan inflasi akan mulai reda pada triwulan IV tahun 2021. 

Brazil juga menghadapi inflasi yang tinggi bahkan kian memburuk akibat tekanan pada 

barang industri dan komponen bergejolak. Oleh karena itu, bank sentral Brazil kembali 

menaikkan suku bunga sebesar 200 bps dalam dua tahap. Pada bulan Agustus, bank 

sentral Brazil menaikkan 100 bps kemudian dilanjutkan pada bulan September dengan 

peningkatan yang sama. Komite menilai langkah tersebut merupakan yang paling tepat 

dalam siklus pengetatan saat ini agar inflasi bergerak sesuai target yang diharapkan.  

Harga komoditas energi melanjutkan peningkatan, sementara harga non energi 

bergerak relatif stabil. Perkembangan harga komoditas energi, terutama batubara dan 

gas alam, meningkat tajam pada triwulan III tahun 2021 sejalan dengan pemulihan 

aktivitas ekonomi di berbagai negara. Tingginya harga komoditas energi makin 

mendorong naik biaya input industri ditengah disrupsi pasokan bahan baku. Selain itu, 

kondisi tersebut juga menyebabkan gangguan pasokan listrik seperti yang terjadi di 

Tiongkok. Harga minyak mentah sendiri masih menunjukkan peningkatan meskipun 

tidak setinggi komoditas energi lainnya. 

Harga minyak mentah rata-rata pada triwulan III tahun 2021 menguat 70,5 persen (YoY) 

menjadi USD71,7 per barel. Peningkatan harga dipengaruhi oleh pemulihan produksi 

yang lebih lambat dari perkiraan akibat disrupsi pasokan dan pembatasan produksi yang 

masih berjalan. Gangguan produksi salah satunya berasal dari Amerika Serikat yang 

diakibatkan oleh badai Ida. Di sisi lain, OPEC+ mulai meningkatkan produksi secara 

bertahap meskipun tidak dalam jumlah besar. Sementara itu, permintaan pada triwulan 

III tahun 2021 meningkat dengan cepat, diestimasi hanya berada 3,0 persen lebih rendah 

dari level tertinggi pada masa pra pandemi.   

Harga minyak mentah Brent naik 70,9 persen (YoY) menjadi USD73,0 per barel. Harga 

minyak mentah WTI meningkat 72,6 persen (YoY) menjadi USD70,6 per barel. Sementara 

harga minyak mentah Dubai naik 68,0 persen (YoY) menjadi USD71,4 per barel. Seluruh 

jenis minyak mentah kini telah bergerak lebih tinggi dibandingkan harga pra pandemi.  

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, permintaan akan gas alam dan batubara turut 

meningkat yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri maupun 

pembangkit listrik. Cuaca yang lebih panas juga mendorong permintaan kedua 
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komoditas naik sebagai bahan bakar pendingin di berbagai negara besar, termasuk 

Amerika Serikat dan Tiongkok. Di sisi lain, energi baru dan terbarukan mengalami 

penurunan pasokan akibat perubahan kondisi cuaca. Oleh karena itu, permintaan 

batubara dan gas alam menjadi makin tinggi.  

Sejak produksi batubara turun pada tahun 2020, pemulihan produksinya bergerak lebih 

lambat dibandingkan pertumbuhan permintaannya. Pasokan dan ekspor batubara dari 

Australia dan Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca seperti badai dan hujan 

lebat. Harga batubara pada triwulan III naik hingga 224,6 persen (YoY) menjadi USD169,1 

per metrik ton.  

Harga gas alam melonjak hingga 488,5 persen (YoY) untuk gas alam Eropa dan 117,4 

persen (YoY) untuk gas alam yang berasal dari Amerika Serikat. Sebagian besar negara 

mengalami kekhawatiran akan kehabisan gas alam akibat kelangkaan pasokan seiring 

dengan pemulihan ekonomi. Persediaan gas alam Eropa diperkirakan berada di level 

yang sangat rendah pada musim panas ini akibat tingginya permintaan pada musim 

dingin lalu. Sementara itu, penurunan produksi di Amerika Serikat disebabkan cuaca 

buruk serta pemeliharaan setelah terjadi kerusakan pada bulan Agustus. Untuk tetap 

memenuhi permintaan, sejumlah perusahaan di Amerika Serikat memilih untuk beralih 

ke batubara. 

Sebagian besar harga komoditas pertanian meningkat terbatas, namun tetap lebih 

tinggi diibandingkan level pra pandemi. Indeks harga padi-padian pada triwulan III 

tahun 2021 lebih tinggi 25,0 persen dibandingkan periode satu tahun lalu. Kuatnya 

pertumbuhan konsumsi mendorong peningkatan harga. Indeks minyak dan makanan 

Gambar 2. Perkembangan Harga 

Minyak Mentah 

 
Sumber: World Bank 

Gambar 3. Perkembangan Harga  

Gas Alam dan Batubara 

 

Sumber: World Bank 
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bergerak 40,0 persen lebih tinggi dari triwulan III tahun 2020. Sementara itu, indeks 

harga bahan baku juga terus menunjukkan peningkatan.  

Di antara komoditas makanan, harga jagung tumbuh paling tinggi yakni mencapai 63,7 

persen (YoY) yang didorong oleh peningkatan konsumsi. Harga gandum meningkat 23,9 

persen (YoY) yang juga dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi ditengah pemulihan 

produksi pada musim ini. Sementara itu, harga padi menunjukkan penurunan 

dibandingkan tahun sebelumnya menyusul perbaikan produksi global, terutama dari 

India, Tiongkok, dan Thailand.  

Harga minyak kelapa sawit meningkat 50,5 persen (YoY) menjadi USD1.128,7 per metrik 

ton. Sementara pertumbuhan harga Palm Kernel Oil (PKO) masih kuat yakni sebesar 84,5 

persen (YoY) menjadi USD1.347,5 per metrik ton. Peningkatan harga kedua komoditas 

tersebut didorong oleh peningkatan permintaan ditengah pasokan yang menipis. 

Produksi minyak kelapa sawit masih mendapat tekanan dari kurangnya tenaga kerja 

migran di Malaysia. Selain itu, peningkatan kasus Covid-19 yang mendorong 

pembatasan aktivitas menyebabkan tanaman sawit kurang terawat dan rentan terserang 

hama.  

Pada triwulan III tahun 2021, harga karet menguat terbatas sebesar 10,1 persen (YoY) 

menjadi USD1,9 per kilogram. Pasokan global untuk komoditas karet terus menunjukkan 

perbaikan, terutama yang berasal dari Indonesia dan Vietnam. Namun, permintaan akan 

komoditas karet cenderung melemah selama beberapa bulan terakhir. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh penjualan kendaraan yang lebih rendah dari perkiraan sejalan dengan 

kelangkaan pasokan semikonduktor. Kelangkaan tersebut menyebabkan produksi 

kendaraan terhambat dan mempengaruhi permintaan karet yang 2/3-nya digunakan 

untuk pembuatan ban kendaraan.  

Harga kapas masih bergerak menguat sebesar 44,6 persen (YoY) menjadi USD2,2 per 

kilogram. Harga kapas bahkan mencapai harga tertinggi dalam 10 tahun pada bulan 

September lalu. Penguatan harga tersebut mencerminkan pemulihan bertahap dalam 

outlook konsumsi global. Sementara dari sisi pasokan, produksi global juga diperkirakan 

meningkat yang dimotori oleh Brazil dan Amerika Serikat.  

Harga berbagai jenis logam dasar terus meningkat, didorong oleh pembatasan 

pasokan di tengah peningkatan permintaan. Harga komoditas timah terus menguat, 

pada triwulan III tahun 2021 mencapai 95,8 persen (YoY) menjadi USD34.643,8 per metrik 

ton. Harga tersebut juga lebih tinggi 102,1 persen dibandingkan periode yang sama 

tahun 2019. Makin menipisnya pasokan timah global menjadi penyebab utama lonjakan 

harga komoditas tersebut. Gelombang baru kasus Covid-19 di Asia memicu gangguan 

pada aktivitas pertambangan dan pabrik peleburan sejalan dengan kebijakan 

penguncian wilayah. Selain itu, menipisnya ketersediaan peti kemas memperlambat 

pengiriman timah ke negara tujuan. 
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Harga nikel meningkat 34,0 persen (YoY) menjadi USD19.112,2 per metrik ton. 

Penguatan harga didorong oleh penguatan permintaan dari pasar stainless-steel dan 

baterai. Krisis listrik di Tiongkok juga mendorong peningkatan harga sejalan dengan 

terganggunya aktivitas produksi industri. Sementara itu, produksi nikel Indonesia masih 

terbatas. Di tengah menipisnya pasokan nikel global, peningkatan harga makin didorong 

oleh lemahnya distribusi.  

Harga bijih besi pada triwulan III tahun 2021 menguat 41,7 persen dibandingkan periode 

yang sama tahun sebelumnya, menjadi USD166,9 per dmt. Namun, pergerakan harga 

komoditas tersebut beberapa bulan terakhir menunjukkan pelemahan. Kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh pelonggaran pembatasan pasokan dari para negara eksportir. Ekspor 

bijih besi mengalami peningkatan, terutama yang berasal dari Brazil. Selain itu, Australia 

juga berencana meningkatkan produksinya pada triwulan selanjutnya dari 

pertambangan baru di wilayah Pilbara.   

Sementara itu, harga logam mulia kembali melemah. Pergerakan harga emas kembali 

mengalami kontraksi sebesar 6,4 persen (YoY) menjadi USD1.789,4 per troy ons. 

Perkembangan tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang mendorong 

pelepasan kepemilikan emas sebagai salah satu safe haven. Selain itu, imbal hasil obligasi 

menunjukkan peningkatan. Dolar Amerika Serikat juga bergerak menguat seiring 

dengan rencana The Fed melakukan tapering-off pembelian obligasi sebelum akhir 

tahun 2021.   
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2.1 Produk Domestik Bruto 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada triwulan III tahun 2021 

melambat menjadi 3,5 persen (YoY). 

Penyebaran virus Covid-19 varian Delta 

yang terjadi pada pertengahan tahun 

2021 menyebabkan terjadinya lonjakan 

kasus baru selama triwulan III. Sebagai 

upaya pengendalian penyebaran yang 

makin meluas, pemerintah kembali 

menerapkan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 

yang dimulai dari Jawa-Bali sejak Juli dan 

diperluas ke berbagai daerah lainnya. 

Pembatasan mobilitas tersebut pada 

gilirannya menyebabkan perlambatan 

pada kecepatan pemulihan ekonomi.  

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen 

tetap tumbuh meskipun melambat 

dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Motor pertumbuhan Indonesia, yakni 

konsumsi rumah tangga, tetap tumbuh 

sebesar 1,0 persen (YoY) di tengah 

tekanan PPKM Darurat. Pertumbuhan 

konsumsi rumah tangga ditopang oleh 

sebagian besar subkomponen, kecuali 

transportasi dan komunikasi serta 

pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya 

yang terkontraksi masing-masing 0,2 dan 

0,5 persen (YoY). Turunnya kinerja subkomponen tersebut dipengaruhi oleh restriksi 

mobilitas ketat yang menyebabkan turunnya penumpang angkutan kereta api 

maupun angkutan udara secara tajam hingga 40,1 dan 23,3 persen (YoY). Sementara  

Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 5. Pertumbuhan PDB  

Sisi Pengeluaran 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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kontraksi pada subkomponen 

sandang dipengaruhi oleh turunnya 

permintaan, tercermin dari 

penurunan penjualan eceran untuk 

komoditas sandang sebesar 14,3 

persen (YoY). 

Meski mobilitas dibatasi, permintaan 

masyarakat akan kebutuhan 

makanan tetap meningkat. Hal 

tersebut tercermin dari pertumbuhan 

subkomponen restoran dan hotel 

serta subkomponen makanan dan 

minuman (selain restoran) yang 

masing-masing meningkat 2,5 dan 

0,8 persen (YoY). Pembatasan 

aktivitas perekonomian yang 

diimbangi dengan perkembangan teknologi telah mengubah pola konsumsi 

masyarakat. Kemudahan yang disediakan melalui teknologi mampu membantu 

memenuhi permintaan masyarakat ditengah restriksi mobilitas.  

Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB) tumbuh 3,7 persen (YoY) seiring 

dengan berlanjutnya perbaikan realisasi 

investasi oleh pemerintah maupun 

swasta. Perbaikan kondisi ekonomi 

global mendorong permintaan 

domestik dari sektor industri akan 

berbagai jenis barang modal. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

barang modal jenis mesin dan 

perlengkapan yang tumbuh sebesar 

11,5 persen (YoY). Pertumbuhan barang 

modal tersebut terjadi pada hampir 

semua jenis mesin baik produk 

domestik maupun impor. Meskipun 

masih tumbuh dua digit, kinerja 

investasi barang modal jenis mesin 

belum mencapai level pra pandemi.   

Barang modal jenis mesin dan 

perlengkapan tumbuh sebesar 19,1 

Gambar 6. Perkembangan Konsumsi RT  

dan Investasi terhadap PDB 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik  

Tabel 2. Pembentukan Modal Tetap 

Bruto 

Uraian 

Nilai* 

Q3 

2021 

Growth (%) Share 

thd 

Total 

PDB (%) 
QtQ YoY 

Pembentukan 

Modal Tetap 

Bruto 

890,2 4,6 3,7 31,6 

Bangunan 662,9 3,4 3,4 23,5 

Mesin dan 

Perlengkapan 

92,5 1,1 11,5 3,3 

Kendaraan 45,4 2,5 9,0 1,6 

Peralatan 

lainnya 

14,2 2,0 10,0 0,5 

Cultivated 

Biological 

Resources 

54,5 35,3 -6,2 1,9 

Produk 

Kekayaan 

Intelektual 

20,7 4,5 -1,9 0,7 

PDB 2.815,9 1,6 3,5 100,0 

Sumber: Badan Pusat Statistik 
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persen (YoY). Pertumbuhan barang modal jenis mesin terjadi pada seluruh jenis mesin 

baik produk domestik maupun yang berasal dari impor. Sementara itu, barang modal 

jenis bangunan tumbuh 4,4 persen (YoY). Investasi jenis barang modal mesin dan 

perlengkapan, produk kekayaan intelektual, serta peralatan lainnya merupakan 

subkomponen yang mengalami pertumbuhan positif baik dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya maupun pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan barang modal jenis kendaraan serta peralatan lainnya juga masih 

mengalami peningkatan yang cukup kuat. Barang modal jenis peralatan lainnya 

tumbuh 10,0 persen (YoY) ditopang oleh produk yang berasal dari domestik maupun 

impor. Sementara itu, barang modal jenis kendaraan meningkat 9,0 persen (YoY) yang 

dipengaruhi oleh peningkatan seluruh produk kendaraan domestik dan sebagian 

besar jenis kendaraan yang berasal dari impor.  

Di tengah pertumbuhan positif pada berbagai jenis barang modal, Cultivated 

Bioloogical Resources (CBR) dan produk kekayaan intelektual terkontraksi masing-

masing 6,2 dan 1,9 persen (YoY). Terhambatnya proses eksplorasi pertambangan 

menyebabkan penurunan Produk Kekayaan Intelektual. Namun, pertumbuhan 

Produk Kekayaan Intelektual secara QtQ justru meningkat sebesar 4,5 persen. 

Sementara CBR secara QtQ tumbuh tajam 35,3 persen.  

Meskipun rendah, konsumsi pemerintah masih mengalami pertumbuhan sebesar 0,7 

persen (YoY) yang didorong oleh peningkatan konsumsi individu. Pengeluaran 

pemerintah untuk konsumsi individu meningkat 14,7 persen (YoY), didominasi oleh 

pertumbuhan belanja barang non operasional untuk program penanganan dampak 

pandemi seperti pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19, dukungan 

penanganan kesehatan lainnya, serta pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, konsumsi 

kolektif terkontraksi 9,2 persen (YoY).  

Sejalan dengan peningkatan permintaan komoditi ekspor dari negara mitra dagang 

yang diiringi dengan peningkatan harga komoditas global, kinerja ekspor barang dan 

jasa tetap kuat yang mencapai 29,2 persen (YoY). Ekspor barang terutama 

dipengaruhi oleh tingginya peningkatan ekspor barang nonmigas hingga 30,6 persen 

(YoY) yang didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewan/nabati, bahan bakar 

mineral, serta besi dan baja. Sementara ekspor barang migas meningkat 8,1 persen 

(YoY) seiring dengan peningkatan nilai ekspor gas dan hasil minyak. Ekspor jasa juga 

meningkat sebesar 2,1 persen (YoY).  

Dari sisi impor, kinerja impor barang dan jasa meningkat 30,1 persen (YoY), didorong 

oleh peningkatan kinerja baik barang maupun jasa. Impor barang nonmigas 

meningkat 32,9 persen (YoY), terutama komoditas mesin-mesin/pesawat mekanik, 

besi dan baja, serta plastik dan barang dari plastik. Sementara impor barang migas 

tumbuh 13,3 persen (YoY) seiring dengan peningkatan nilai impor migas. Sejalan 
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dengan kebutuhan jasa angkutan untuk kebutuhan perdagangan internasional, impor 

jasa tumbuh hingga 30,6 persen (YoY).  

Dari sisi produksi, sebagian sektor usaha kembali terkontraksi. Sejalan dengan 

PPKM Darurat sejak bulan Juli 2021 di berbagai daerah, aktivitas perekonomian 

kembali mengalami tekanan. Enam sektor kembali mengalami terkontraksi yakni 

administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, jasa 

perusahaan, jasa lainnya, serta akomodasi dan makan minum.  

Administrasi pemerintahan mengalami 

kontraksi 10,0 persen (YoY). Sementara 

itu, sektor jasa pendidikan pada 

triwulan III tahun 2021 mengalami 

anomali dengan terjadinya kontraksi 

sebesar 4,4 persen (YoY). Triwulan III 

merupakan masa tahun ajaran baru 

setiap tahunnya dimana biaya sekolah 

maupun kuliah dibayarkan.  

Sektor transportasi dan pergudangan 

terkontraksi 0,7 persen (YoY) seiring 

dengan pembatasan mobilitas 

sepanjang triwulan III tahun 2021 di 

berbagai wilayah. Angkutan udara 

terdampak paling parah dengan 

penurunan mencapai 19,7 persen 

(YoY). Sementara itu, angkutan rel 

turun 8,0 persen (YoY) yang terjadi 

pada kereta rute panjang maupun 

kereta komuter sejalan dengan 

pemberlakuan Work From Home (WFH) 

yang kembali ditingkatkan. Angkutan 

darat dan laut keduanya masih tumbuh 

positif didorong oleh peningkatan jumlah barang serta penumpang yang diangkut.  

Pembatasan mobilitas dan aktivitas berkumpul dalam jumlah besar juga 

mempengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum yang terkontraksi 0,1 

persen (YoY). Penyediaan makan minum masih mampu tumbuh 1,4 persen (YoY) 

meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Namun, tekanan lebih dalam 

mampu diatasi dengan adanya berbagai platform yang menyediakan pemesanan dan 

pengantaran makanan. Sementara itu, penyediaan akomodasi terkontraksi 8,3 persen 

(YoY) sejalan dengan penurunan tingkat okupansi hotel.  

Gambar 7. Pertumbuhan PDB  

Sisi Produksi Triwulan III Tahun 2021 

 
Sumber:  Badan Pusat Statistik 
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Dari sebagian besar sektor yang masih tumbuh positif, pertumbuhan tertinggi pada 

triwulan III tahun 2021 terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang 

mencapai 14,1 persen (YoY). Sektor jasa kesehatan yang tumbuh tinggi dipengaruhi 

oleh penanganan pasien Covid-19 yang mengalami lonjakan sepanjang bulan Juli 

hingga Agustus. Lonjakan kasus Covid-19 di berbagai daerah hingga fasilitas 

kesehatan mengalami overload mendorong sektor kesehatan tumbuh tinggi. Di 

samping itu, program vaksinasi tetap digencarkan di berbagai daerah.   

Sektor pertambangan tumbuh 7,8 persen (YoY) yang didorong oleh peningkatan 

seluruh jenis pertambangan, kecuali pertambangan minyak, gas, dan panas bumi. 

Pertambangaan minyak, gas dan panas bumi terkontraksi 2,2 persen (YoY) akibat 

penurunan produksi minyak mentah seiring dengan penurunan produktivitas sumur 

yang terjadi secara alamiah. Pertambangan batubara dan lignit tumbuh 15,0 persen 

(YoY) yang didorong oleh produksi batubara sejalan dengan peningkatan permintaan 

dari negara mitra dagang. Pertambangan dan penggalian lainnya tumbuh 2,5 persen 

(YoY), didorong kenaikan produksi kerikil, tanah liat, dan kapur. Sementara itu, 

pertambangan bijih logam tumbuh hingga 24,7 persen (YoY) yang didorong oleh 

meningkatnya produksi tembaga dan emas. 

Turunnya kinerja pertambangan minyak, gas dan panas bumi berpengaruh pada 

turunnya kinerja industri pengolahan batubara dan pengilangan migas yang 

terkontraksi 0,8 persen (YoY). Namun, kinerja positif dari industri nonmigas 

mendorong industri pengolahan secara keseluruhan tumbuh 3,7 persen (YoY). 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada industri alat angkutan (27,8 persen, YoY), 

didorong oleh peningkatan produksi kendaraan sebagai respon atas peningkatan 

permintaan di tengah kebijakan pemberian insentif PPnBM 100 persen. Industri kimia, 

farmasi, dan obat tradisional juga tetap kuat, tumbuh 9,7 persen (YoY) sejalan dengan 

peningkatan kebutuhan masyarakat akan obat-obatan ditengah lonjakan kasus. 

Sementara itu, empat industri mengalami kontraksi yaitu industri barang logam (-8,1 

persen, YoY), industri kertas (-5,4 persen, YoY), industri tekstil (-3,3 persen, YoY), dan 

industri karet (-2,8 persen, YoY).  

Sektor pertanian yang tetap tumbuh positif sepanjang pandemi, pada triwulan III 

tahun 2021 kembali tumbuh 1,3 persen (YoY). Kinerja tersebut bahkan lebih tinggi 

dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Subsektor perikanan tumbuh 4,6 

persen (YoY) yang didorong oleh peningkatan produksi di berbagai sentra budidaya 

serta perikanan tangkap. Subsektor kehutanan dan penebangan kayu tumbuh 0,2 

persen (YoY) sejalan dengan peningkatan produksi kayu bulat. Sementara itu, 

subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian tumbuh 0,7 persen 

(YoY), didorong oleh kinerja positif tanaman perkebunan (8,3 persen, YoY) dan jasa 

pertanian dan perburuan (1,0 persen, YoY). Kinerja positif tanaman perkebunan 

dipengaruhi oleh peningkatan produksi komoditas kelapa sawit, kakao, dan tebu.  
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Sektor perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor 

tumbuh 5,2 persen (YoY) yang didorong 

oleh kinerja positif seluruh subsektor 

baik perdagangan mobil dan sepeda 

motor maupun perdagangan bukan 

mobil dan sepeda motor. Perdagangan 

mobil, sepeda motor, dan reparasinya 

meningkat 14,9 persen (YoY), terutama 

didorong oleh peningkatan produksi 

untuk memenuhi permintaan mobil 

sejalan dengan berlanjutnya program 

insentif PPnBM 100 persen. Sementara 

itu, perdagangan besar dan eceran 

(bukan mobil dan sepeda motor) tumbuh 3,3 persen (YoY). Pemulihan subsektor 

tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan 

penggunaan ekonomi digital di sektor perdagangan seperti e-commerce, sehingga 

membantu pelaku usaha skala kecil dan menengah tetap produktif dan menjalankan 

usahanya di tengah pandemi. 

  

Tabel 3. Perdagangan Besar Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

Uraian 
Growth (%) Share thd 

Total 

PDB (%) QtQ YoY 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

1,5 5,2 13,0 

Perdagangan Mobil, 

Sepeda Motor, dan 

Reparasinya 

1,4 14,9 2,4 

 

Perdagangan Besar 

dan Eceran, bukan 

Mobil dan Motor 

1,6 3,3 10,7 

Produk Domestik Bruto 1,6 3,5 100,0 

Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi 

Tahun 2016 – Triwulan III/2021 (persen, YoY) 

 2016 2017 2018 2019 2020:1 2020:2 2020:3 2020:4 2021:1 2021:2 2021:3 

Produk Domestik Bruto 5,0  5,1  5,2 5,0 3,0 -5,3 -3,5 -2,2 -0,7 7,1 3,5 

Konsumsi Rumah Tangga 5,0  4,9  5,1 5,0 2,8 -5,5 -4,0 -3,6 -2,2 6,0 1,0 

Konsumsi LNPRT 6,6  6,9  9,1 10,6 -5,0 -7,8 -2,0 -2,1 -4,0 4,1 3,0 

Konsumsi Pemerintah -0,1  2,1  4,8 3,3 3,8 -6,9 9,8 1,8 2,6 8,0 0,7 

PMTB 4,5  6,2  6,6 4,5 1,7 -8,6 -6,5 -6,2 -0,2 7,5 3,7 

Ekspor Barang dan Jasa -1,6  8,9  6,6 -0,9 0,4 -12,0 -11,7 -7,2 7,1 32,0 29,2 

Impor Barang dan Jasa -2,4  8,1  11,9 -7,4 -3,6 -18,3 -23,0 -13,5 5,4 31,7 30,1 

Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan 3,4 3,9 3,9 3,6 0,0 2,2 2,2 2,6 3,4 0,4 1,3 

Pertambangan dan Penggalian 0,9 0,7 2,2 1,2 0,4 -2,7 -4,3 -1,2 -2,0 5,2 7,8 

Industri Pengolahan 4,3 4,3 4,3 3,8 2,1 -6,2 -4,3 -3,1 -1,4 6,6 3,7 

Industri Pengolahan Nonmigas 4,4 4,9 4,8 4,3 2,0 -5,7 -4,0 -2,2 -0,7 6,9 4,1 

Listrik dan Gas 5,4 1,5 5,5 4,0 3,9 -5,5 -2,4 -5,0 1,7 9,1 3,9 

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang 3,6 4,6 5,6 6,8 4,4 4,4 5,9 5,0 5,5 5,8 4,6 

Konstruksi 5,2 6,8 6,1 5,8 2,9 -5,4 -4,5 -5,7 -0,8 4,4 3,8 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 4,0 4,5 5,0 4,6 1,6 -7,6 -5,0 -3,6 -1,2 9,4 5,2 

Transportasi dan Pergudangan 7,4 8,5 7,0 6,4 1,3 -30,8 -16,7 -13,4 -13,1 25,1 -0,7 

Akomodasi dan Makan Minum 5,2 5,4 5,7 5,8 1,9 -22,0 -11,8 -8,9 -7,3 21,6 -0,1 

Informasi dan Komunikasi 8,9 9,6 7,0 9,4 9,8 10,8 10,7 10,9 8,7 6,9 5,5 

Jasa Keuangan dan Asuransi 8,9 5,5 4,2 6,6 10,6 1,1 -0,9 2,4 -3,0 8,3 4,3 

Real Estate 4,7 3,6 3,5 5,8 3,8 2,3 2,0 1,2 0,9 2,8 3,4 

Jasa Perusahaan 7,4 8,4 8,6 10,3 5,4 -12,1 -7,6 -7,0 -6,1 9,9 -0,6 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,2 2,0 7,0 4,7 3,1 -3,2 1,8 -1,5 -2,9 9,6 -10,0 

Jasa Pendidikan 3,8 3,7 5,4 6,3 5,9 1,2 2,4 1,4 -1,5 5,9 -4,4 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,2 6,8 7,1 8,7 10,4 3,7 15,3 16,5 3,4 11,7 14,1 

Jasa lainnya 8,0 8,7 9,0 10,6 7,1 -12,6 -5,5 -4,8 -5,2 12,0 -0,3 

PDB Harga Berlaku (Rp Triliun) 12.402 13.590 14.839 15.833 3.922,6 3.687,8 3.894,6 3.929,2 3.970,4 4.175,9 4.325,4 

PDB Harga Konstan (Rp Triliun) 9.434 9.913 10.426 10.949 2.703,1 2.589,8 2.720,5 2.709,0 2.684,0 2.772,9 2.815,9 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
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Investasi 

Realisasi Penanaman Modal Asing 

(PMA) mencapai Rp103,2 triliun 

dan realisasi Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) mencapai 

Rp113,5 triliun. Total nilai realisasi 

investasi PMA dan PMDN pada 

triwulan III tahun 2021 mencapai 

Rp216,7 triliun, atau turun sebesar 

2,8 persen dari triwulan II tahun 2021, 

Nilai realisasi PMA  mengalami 

kontraksi sebesar 2,7 persen (YoY), 

nilai realisasi PMDN tumbuh positif 

sebesar 10,3 persen (YoY). 

Sektor yang berperan besar terhadap 

realisasi PMA dan PMDN pada 

triwulan III tahun 2021 adalah sektor 

tersier, dengan nilai realisasi investasi 

sebesar Rp112,1 triliun, terkontraksi sebesar 4,9 persen (YoY). Realisasi sektor primer 

meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2020, dan juga mengalami 

kenaikan cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya pada tahun yang sama. 

Pada sektor sekunder, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun yang 

sama mengalami kontraksi, dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 

triwulan yang sama juga mengalami kontraksi cukup tajam Pada sektor primer, 

realisasi terbesar pada triwulan III tahun 2021 adalah sektor pertambangan sebesar 

Rp13 miliar dan tumbuh sebesar 58,7 persen (YoY). 

Realisasi investasi terbesar pada sektor sekunder triwulan III tahun 2021 adalah 

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, 

Berdasarkan sektor/ bidang usaha, realisasi investasi terbesar pada triwulan III tahun 

2021 di sektor sekunder disumbangkan oleh: (1) Industri Logam Dasar, Barang Logam, 

Bukan Mesin dan Peralatannya; (2) Industri Makanan; (3) Industri Kimia dan Farmasi; 

(4) Industri Kertas dan Percetakan; dan (5) Industri Kendaraan Bermotor dan Alat 

Transportasi Lain.  

Sektor sekunder yang mengalami pertumbuhan terbesar dibandingkan triwulan III 

tahun 2020 adalah Industri Kertas dan Percetakan sebesar 133,8 persen (YoY) karena 

mulai digelarnya sekolah tatap muka secara bertahap pada triwulan III 2021 yang 

menyebabkan kebutuhan kertas dan percetakan meningkat. Sedangkan Mineral Non 

Logam mengalami kontraksi cukup signifikan sebesar 51,3 persen (YoY)  akibat 

Tabel 5. Realisasi Investasi 

Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(triliun Rp) 

Growth (%) Share thd 

Realisasi 

Investasi 

(%) 
QtQ YoY 

Realisasi 

Investasi 

216,7 -2,8 3,7 100,0 

Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri 

(PMDN) 

113,5 6,8 10,3 52,4 

Penanaman 

Modal Asing 

(PMA)* 

103,2 -11,6 -2,7 47,6 

Berdasarkan Sektor 

Primer 35,0 15,3 85,5 16,1 

Sekunder 69,6 -11,7 -3,7 32,1 

Tersier 112,1 -1,5 -4,9 51,7 

kurs: Rp14.600/USD 

Sumber:  Kementerian Investasi/BKPM  
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adanya pembatasan luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan dan 

mineral non logam. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri 

ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan Evaluasi, 

dan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis 

Tertentu dan WIUP Batuan yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2021 lalu. 

Tabel 6. Realisasi Investasi Sektor Sekunder 

Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(triliun Rp) 

Growth (%) Share thd 

Sektor 

Sekunder(%) QtQ YoY 

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan 

Peralatannya 

 25,1  -15,5  2,3  36,1 

Industri Makanan  13,3  -10,8  21,7  19,1 

Industri Kimia Dan Farmasi  10,9  0,4 -32,2  15,7 

Industri Kertas dan Percetakan  5,3  30,3  133,8  7,7 

Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain  4,4  -19,7  55,1  6,4 

Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, 

Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam 

 2,8  27,0 -36,4  4,0 

Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki  1,7  4,5  36,0  2,5 

Industri Karet dan Plastik  1,6  -54,2 -38,8  2,3 

Industri Tekstil  1,6  20,5 -11,0  2,2 

Industri Mineral Non Logam  1,2  -51,6 -51,3  1,7 

Industri Lainnya  1,1  -48,3 -45,6  1,5 

Industri Kayu  0,6  1,2 -47,9  0,9 

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM 

 

Tabel 7. Sektor PMA Terbesar 

Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(triliun Rp) 

Growth (%) Share 

thd 

Total 

PMA (%) 
QtQ YoY 

Industri Logam 

Dasar, Barang 

Logam, Bukan 

Mesin dan 

Peralatannya 

 21,5  -16,4 -8,3  40,7 

Industri 

Makanan 

 7,5  -3,4  51,7  14,2 

Industri Kimia 

Dan Farmasi 

 7,1  48,9 -17,7  13,3 

Industri  Industri 

Kertas dan 

Percetakan 

 5,1  180,5  201,3  9,5 

Industri 

Kendaraan 

Bermotor dan 

Alat Transportasi 

Lain 

 3,9  -26,1  42,0  7,4 

Sumber:  Kementerian Investasi/BKPM 

Tabel 8. Realisasi PMA Terbesar 

berdasarkan Negara Asal  

Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(triliun Rp) 

Growth (%) Share thd 

Total 

PMA (%) QtQ YoY 

Singapura 37,3 21,4 4,2 29,8 

Hongkong 12,4 -41,1 26,5 20,5 

Jepang 10,4 -0,1 -21,3 15,6 

Tiongkok 8,6 -7,2 -44,2 10,1 

Amerik Serikat 7,4 44,8 85,2 9,0 

Sumber:  Kementerian Investasi/BKPM 
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Berdasarkan sektor/bidang usaha, lima sektor dengan kontribusi terbesar pada 

realisasi PMA pada triwulan II tahun 2021 adalah: (1) Industri Logam Dasar, Barang 

Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; (2) Industri Makanan; (3) Industri Kimia dan 

Farmasi; (4) Industri Kertas dan Percetakan; dan (5) Industri Kendaraan Bermotor dan 

Alat Transportasi Lain.  

Lima negara asal PMA dengan realisasi terbesar pada triwulan III tahun 2021 adalah: 

Singapura sebesar Rp37,3 triliun; Hongkong sebesar Rp12,4 triliun; Jepang sebesar 

Rp10,4 triliun; R.R Tiongkok sebesar Rp8,6 triliun; dan Amerika Serikat sebesar Rp7,4 

trilliun. 

Realisasi investasi di luar Jawa pada triwulan III tahun 2021 memberikan kontribusi 

lebih besar yaitu 51,9 persen dari total realisasi investasi, dengan nilai sebesar Rp112,5 

triliun, Sementara itu, proporsi realisasi investasi di pulau Jawa pada triwulan III  tahun 

2021 sebesar 48,1 persen dengan nilai investasi sebesar Rp104,2 triliun 

Pertumbuhan realisasi investasi terbesar secara YoY dan QtQ adalah pulau Sulawesi 

yaitu dengan nilai investasi sebesar Rp23,2 triliun, Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang 

terdiri dari wilayah Jawa dan Sumatera berkontribusi realisasi investasi sebesar 70,0 

persen dari total keseluruhan investasi di Indonesia 

Berdasarkan lokasi, lima provinsi dengan realisasi PMA terbesar pada triwulan III 

tahun 2021 adalah Jawa Barat sebesar Rp17,6 triliun; Sulawesi Tengah sebesar Rp9,8 

triliun; DKI Jakarta sebesar Rp9,5 triliun; Banten sebesar Rp 8,8 triliun; dan Riau 

sebesar Rp7,0 triliun. Beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi Jawa Barat menjadi 

Provinsi dengan realisasi PMA terbesar di triwulan III tahun 2021 antara lain: 1) 

Infrastruktur yang akseptabel (memadai), hal ini memudahkan mobilitas investor 

Tabel 9. Realisasi Investasi  

berdasarkan Lokasi  

Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(triliun Rp) 

Growth (%) 
Share thd 

Realisasi 

Investasi 

(%) 
QtQ YoY 

Jawa 104,2 -4,5 -5,6 48,0 

Luar Jawa 112,5 -1,1 14,0 51,9 

Sumatera 47,6 -8,2 1,7 21,9 

Kalimantan 21,6 -39,3 18,0 9,9 

Bali dan Nusra 6,5 -9,7 -34,3 2,9 

Sulawesi 23,2 32,1 21,6 10,7 

Maluku 13,6 5,5 -16,5 6,2 

Papua 151,8 -0,8 -3,4 70,0 

Kawasan Barat 

Indonesia 

64,8 -7,0 25,2 29,9 

Kawasan Timur 

Indonesia 

104,2 -4,5 -5,6 48,0 

Sumber:  Kementerian Investasi/BKPM 

 

Tabel 10. Lokasi PMA Terbesar 

Uraian 
Nilai 

Q3 2021 
(triliun Rp) 

Growth (%) Share thd 
Total PMA 

(%) QtQ YoY 

Jawa Barat 17,6 -23,8 -3,5 17,1  

Sulawesi 

Tengah 

9,8 29,3 55,9            9,5  

DKI Jakarta 9,5 -32,1 -29,0        9,2  

Banten  8,8 36,3 -4,0           8,5  

Riau  7,0 7,7 578,6           6,8  

kurs: Rp14.600/USD 

Sumber:  Kementerian Investasi/BKPM 
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dalam menjalankan usahanya. 2) Dukungan kemudahan dari sisi pemerintah 

(DPMPTSP Provinsi Jawa Barat) dalam hal layanan, digitalisasi layanan dan proses 

perizinan yang tidak rumit, serta adanya kejelasan status tanah dan rasa aman 

berinvestasi. 3) Kualitas SDM di Provinsi Jawa Barat yang produktif dan kompetitif 

sehingga menarik minat investor 

Realisasi PMDN terbesar adalah Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan 

Perkantoran; kemudian Transportasi, Gudang dan Komunikasi; Jasa Lainnya; 

Kontruksi; dan Pertambangan. Pertumbuhan terbesar YoY dan QtQ berada sama pada 

Sektor Jasa Lainnya.  

Berdasarkan lokasi, lima provinsi dengan realisasi PMDN terbesar pada triwulan III 

tahun 2021 adalah Jawa Barat sebesar Rp17,1 triliun; DKI Jakarta sebesar Rp14,3 

triliun; Jawa Timur sebesar Rp 12,5 triliun; Riau sebesar Rp9,3 triliun; dan Jawa Tengah 

sebesar Rp7,6 triliun. Beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi Jawa Barat menjadi 

Provinsi dengan realisasi PMDN terbesar pada triwulan III tahun 2021 antara lain: 1) 

Infrastruktur yang akseptabel (memadai), hal ini memudahkan mobilitas investor 

dalam menjalankan usahanya. 2) Dukungan kemudahan dari sisi pemerintah 

(DPMPTSP Provinsi Jawa Barat) dalam hal layanan, digitalisasi layanan dan proses 

perizinan yang tidak rumit, serta adanya kejelasan status tanah dan rasa aman 

berinvestasi. 3) Kualitas SDM di Provinsi Jawa Barat yang produktif dan kompetitif 

sehingga menarik minat investor. 

Tabel 11. Sektor dan Lokasi PMDN Terbesar 

Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(triliun Rp) 

Growth (%) 
Share thd  

Total PMDN(%) QtQ YoY 

SEKTOR 

Perumahan, Kawasan Industri dan 

Perkantoran 

20,6 0,4 63,4 18,1 

Transportasi, Gudang dan 

Telekomunikasi 

17,5 21,2 -1,0 15,4 

Jasa Lainnya 13,3 258,0 359,6 11,7 

Kontruksi 10,3 4,1 -55,0 9,1 

Pertambangan 7,9 21,9 241,7 7,0 

LOKASI 

Jawa Barat 17,1 40,9 68,7 15,0 

DKI Jakarta 14,3 27,8 61,9 12,6 

Jawa Timur 12,5 -9,6 40,1 11,0 

Riau 9,3 111,9 -21,7 8,2 

Jawa Tengah  7,6 -0,9 92,8 6,7 

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM 
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Lima kabupaten dan kota dengan 

realisasi PMDN terbesar pada 

triwulan III tahun 2021 adalah Kota 

Surabaya sebesar Rp9,2 triliun; Kota 

Administrasi Jakarta Pusat sebesar 

Rp7,3 triliun; Kabupaten Bekasi 

sebesar Rp4,6 triliun; Kota 

Balikpapan sebesar Rp4,0 triliun; dan 

Kota Administrasi Jakarta Selatan 

sebesar Rp4,0 triliun. Sektor usaha 

properti dan kawasan industri 

menjadi yang paling menarik bagi 

investor di kota Surabaya. Beberapa 

faktor yang menyebabkan Kota 

Surabaya menjadi kota dengan 

realisasi PMDN terbesar pada 

triwulan III tahun 2021 antara lain 

karena dukungan kemudahan dalam 

hal layanan, digitalisasi layanan dan 

proses perizinan yang tidak rumit, 

serta adanya kejelasan status tanah 

dan rasa aman berinvestasi. 

Pemerintah Kota Surabaya juga 

memfasilitasi aplikasi pelayanan publik Surabaya Single Window (SSW) Alfa. Aplikasi 

ini dapat mempermudah pengusaha untuk mengurus perizinan di ruang lingkup Kota 

Surabaya. SSW Alfa juga sebagai penunjang persyaratan perizinan yang diterbitkan 

melalui OSS (Online Single Submission) milik pemerintah pusat. 

Lima kabupaten dan kota dengan realisasi PMA terbesar pada triwulan III tahun 2021 

adalah Kabupaten Bekasi sebesar Rp7,2 triliun; Kabupaten Morowali sebesar Rp6,4 

triliun; Kabupaten Karawang sebesar Rp5,3 triliun; Kabupaten Mimika sebesar Rp5,3 

triliun; dan Kota Cilegon sebesar Rp5,1 triliun. Beberapa faktor yang menyebabkan 

Kabupaten Bekasi menjadi kabupaten dengan realisasi PMA terbesar pada triwulan III 

tahun 2021 yaitu adanya dukungan pemerintah yang melakukan inovasi dengan 

kebijakan dalam meningkatkan wajib pajak untuk taat bayar pajak. Secara geografis, 

kawasan industri yang memadai dan akses mobilitas yang dekat dengan ibu kota 

adalah faktor lain yang mempengaruhi tingginya minat investor asing dalam 

menanamkan modalnya. 

 

Tabel 12. Lokasi PMDN Terbesar  

per Kabupaten/Kota 

Uraian 
Nilai 

Q3 2021 
(triliun Rp) 

Growth (%) Share thd 
Total 

PMDN (%) QtQ YoY 

Kota Surabaya 9,2 126,9 242,4 8,1 

Kota  Adm. Jakarta 

Pusat 

7,3 114,0 43,1 6,5 

Kabupaten Bekasi 4,6 161,4 66,8 4,0 

Kota Balikpapan 4,0 53,4 -47,3 3,5 

Kota  Adm. Jakarta 

Selatan 

4,0 5,7 237,5 3,5 

Sumber:  Kementerian Investasi/BKPM 

 

Tabel 13. Lokasi PMA Terbesar  

per Kabupaten/Kota 

Uraian 
Nilai 

Q3 2021 
(triliun Rp) 

Growth (%) Share thd 
Total 

PMA (%) QtQ YoY 

Kabupaten 

Bekasi 

 7,2  -11,5 8,1 7,0 

Kabupaten 

Morowali 

 6,4  16,3 17,4 6,2 

Kabupaten 

Karawang 

 5,3  92,7 5,6 5,1 

Kabupaten 

Mimika 

 5,3  64,4 106,2 5,1 

Kota Cilegon  5,1  273,6 -0,3 5,0 

Sumber:  Kementerian Investasi/BKPM 
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Penyerapan tenaga kerja PMDN 

mencapai 134,0 ribu orang, 

sedangkan dari PMA mencapai 154,7 

ribu orang, Penyerapan Tenaga Kerja 

proyek PMDN pada triwulan III tahun 

2021 sebesar 46,4 persen dari total 

penyerapan tenaga kerja, sedangkan 

penyerapan tenaga kerja PMA 

sebesar 53,6 persen, Total 

penyerapan tenaga kerja sebesar 

288,7 ribu orang. 

Realisasi investasi tahun 2020 terhadap target RPJMN 2020-2024. Terdapat 

enam indikator untuk Kegiatan Prioritas (KP) “Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan 

Investasi Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan” dalam RPJMN tahun 2020-2024, 

dimana terdapat empat indikator yang berhubungan langsung dengan realisasi 

investasi. Khusus untuk indikator nilai realisasi PMA dan PMDN serta nilai realisasi 

PMA dan PMDN industri pengolahan, terdapat target penyesuaian sebagaimana 

tercantum dalam tabel. Dari keempat target tersebut, sementara dua target yang 

telah tercapai hingga kumulatif triwulan III tahun 2021 yaitu: (a) kontribusi PMDN 

terhadap total realisasi investasi hingga triwulan III dengan realisasi sebesar 49,7 

persen atau tercapai 104,0 persen dan (b) kontribusi realisasi investasi luar Jawa 

hingga triwulan III dengan realisasi sebesar 53,5 persen atau tercapai 115,8 persen 

dari target tahun 2021. 

Tabel 15. Perbandingan Capaian dengan Target dalam RPJMN  

2020-2024 

Indikator 
Realisasi  

Q3-2021 

Target 2021 

dalam RPJMN 

Target 

Penyesuaian* 

Capaian Target 

tahun 2021 (%) 

Nilai realisasi PMA dan PMDN 

(Rp trilliun) 

659,5 991,3 858,5 76,8 

Kontribusi PMDN terhadap total 

realisasi PMA dan PMDN 

(persen) 

49,7  47,8 - 104,0 

Nilai realisasi PMA dan PMDN 

Industri Pengolahan (Rp trilliun) 

236,8 316,3 268,7 88,1 

Kontribusi realisasi investasi luar 

Jawa (persen) 

53,5 46,2 - 115,8 

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM 

*Sesuai dengan surat Kepala BKPM No 102/A,1/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Usulan 

Revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19 dan Surat 

Bappenas No, B,265/M,PPN/D1/PP,03,02/04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Persetujuan 

atas Usulan Revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19 

Tabel 14. Penyerapan Tenaga Kerja 

Uraian 

Jumlah 

Q3 2021 

(orang) 

Growth (%) Share thd 

Total 

Penyerapan 

TK (%) 
QtQ YoY 

Penyerapan 

TK PMDN 

133.972 -19,1 -12,1 46,4 

Penyerapan 

TK PMA 

154.715 5,8 8,2 53,6 

Total 

Penyerapan 

TK 

288.687 -7,4 -2,3 100,0 

Sumber:  Kementerian Investasi/BKPM 
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Industri 

Sektor industri pengolahan pada triwulan 

III tahun 2021 masih menunjukkan 

pemulihan meskipun melambat 

dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Industri pengolahan tumbuh 3,7 persen 

(YoY). Pertumbuhan ini didorong oleh 

pertumbuhan industri pengolahan 

nonmigas sebesar 4,1 persen (YoY) 

namun di sisi lain tertahan oleh industri 

pengolahan migas yang terkontraksi 0,8 

persen (YoY). Kinerja tersebut didorong 

oleh keberlanjutan pemulihan ekonomi 

global dan domestik, peningkatan 

kapasitas produksi, peningkatan ekspor, 

daya beli masyarakat yang terjaga, 

meskipun tertahan kebijakan PPKM yang 

menurunkan aktivitas industri.  

Nilai tambah sektor industri pengolahan 

pada triwulan III tahun 2021 mencapai 

Rp828,4 triliun, atau sebesar 19,2 persen 

dari PDB nasional. Kontribusi PDB 

industri pengolahan nonmigas tetap 

sebesar 17,3 persen. 

Pertumbuhan industri pengolahan 

nonmigas yang positif didorong 

utamanya oleh subsektor industri alat 

angkutan (27,8 persen, YoY), industri 

kulit, barang dari kulit dan alas kaki (18,1 

persen, YoY), industri mesin dan 

perlengkapan (16,3 persen, YoY), industri 

kimia, farmasi, dan obat tradisional (9,7 

persen, YoY), serta industri logam dasar 

(9,5 persen, YoY). Pertumbuhan industri 

alat angkutan didorong oleh 

perpanjangan pemberlakuan insentif 

Pajak Penjualan Barang Pemerintah 

Ditanggung Pemerintah (PPnBM) pada 

kendaraan bermotor penumpang 

Gambar 8. Pertumbuhan Industri 

Pengolahan Nonmigas 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Gambar 9. Pertumbuhan Subsektor 

Industri Pengolahan Nonmigas 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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dengan kapasitas sampai dengan 1.500 cc. Kinerja industri kimia, farmasi, dan obat 

tradisional didorong oleh peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan 

domestik dan luar negeri dalam penanganan pandemi Covid-19 yang kembali 

melonjak pada Juli-September. Pertumbuhan industri logam dasar didorong oleh 

peningkatan ekspor dan investasi.  

Beberapa industri kembali mengalami tekanan pada triwulan III tahun 2021, seperti 

industri kertas yang terkontraksi makin dalam menjadi -5,4 persen (YoY). Sementara 

itu, industri kayu dan barang dari kayu serta industri tekstil dan pakaian jadi 

menunjukkan pemulihan meskipun keduanya masih terkontraksi masing-masing 

sebesar -1,2 dan -3,3 persen (YoY). Potensi kenaikan kinerja industri tekstil dan 

pakaian jadi didukung oleh produksi masker dan alat pelindung diri (APD) selama 

pandemi Covid-19. Namun, pemulihan yang optimal diperkirakan membutuhkan 

waktu yang cukup lama. Kinerja industri karet, barang dari karet dan plastik 

terkontraksi 2,8 persen (YoY) akibat disrupsi pasokan bahan baku karet.  

Perbaikan kinerja sektor industri juga 

ditunjukkan oleh peningkatan kinerja 

ekspor produk industri pengolahan pada 

triwulan III tahun 2021 sebesar 38,7 

persen (YoY), atau sebesar USD 46.630,2 

miliar. Kontribusi ekspor produk industri 

pengolahan terhadap total ekspor 

sebesar 76 persen. Perbaikan ekspor 

produk industri pengolahan tersebut 

didorong oleh peningkatan harga 

komoditas makanan seperti minyak 

kelapa sawit, coklat, dan kopi) dan 

komoditas hasil tambang (timah, nikel, 

dan alumunium) di pasar internasional. 

Selain itu, perbaikan ekonomi dari 

beberapa negara mitra dagang 

berpotensi dalam meningkatkan 

permintaan produk Indonesia. Industri makanan dan minuman seperti produk minyak 

kelapa sawit berkontribusi pada kinerja ekspor pada triwulan III tahun 2021. Di 

samping itu, terdapat pertumbuhan ekspor di industri pengolahan tembakau, industri 

kertas dan barang dari kertas, industri kayu dan barang dari kayu, serta industri 

furnitur.  

Kinerja ekspor ke beberapa negara mitra dagang utama, seperti Tiongkok, India, dan 

Belanda menunjukkan penurunan. Sedangkan ekspor ke negara Taiwan, Amerika 

Serikat, dan Thailand mengalami perbaikan. Ekspor ke Tiongkok masih memberikan 

Gambar 10. Ekspor Produk Industri 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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kontribusi terbesar bagi total ekspor Indonesia dengan komoditas utama yang 

diantaranya besi/baja, batubara, dan minyak kelapa sawit. Kinerja ekspor terus 

diperkuat dengan dukungan kebijakan peningkatan hilirisasi ke produk-produk 

bernilai tambah tinggi, perluasan pasar ekspor, serta optimalisasi kerja sama bilateral, 

regional dan multilateral. 

Kinerja investasi industri pengolahan pada triwulan III tahun 2021 turun. Realisasi 

PMDN di industri pengolahan mencapai Rp16,672,4 miliar, atau terkontraksi 14,6 

persen (YoY). Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh penurunan yang terjadi pada 

sebagian besar industri. Industri yang mengalami kontraksi lebih dalam yakni industri 

mineral nonlogam (-54,3 persen, YoY), industri tekstil (-43,7 persen, YoY), serta 

industri lainnya (-45,8 persen, YoY). Penurunan PMDN yang lebih dalam tertahan oleh 

pertumbuhan yang signifikan pada industri barang dari kulit dan alas kaki (472,6 

persen, YoY), industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain (443,6 persen, 

YoY), industri logam dasar (232,2 persen, YoY), serta pertumbuhan industri kayu (6,4 

persen, YoY).  

Kontribusi PMDN sektor industri pengolahan terhadap total PMDN sebesar 13,7 

persen. Realisasi PMDN sektor industri pengolahan terbesar terjadi pada subsektor 

industri makanan (Rp5.736,6 miliar), diikuti oleh industri kimia dan farmasi (Rp3.864,4 

miliar), serta industri logam dasar (Rp3.582,8 miliar). 

Dari sisi PMA, realisasi di sektor industri pengolahan pada triwulan III tahun 2021 

mencapai USD3.628,2 miliar, atau mengalami kontraksi sebesar 1,0 persen (YoY). 

Penurunan PMA sektor industri dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi di sebagian 

besar industri. Kontraksi paling dalam terjadi pada industri kayu (-67,7 persen, YoY), 

diikuti industri mineral nonlogam (-47,0 persen, YoY), industri lainnya (-46,3 persen, 

Gambar 11. PMDN Sektor Industri 

 
Sumber:  Kementerian Investasi/BKPM 

Gambar 12. PMA Sektor Industri 
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YoY), serta industri karet dan plastik (-40,9 persen, YoY). Penurunan PMA sektor 

industri pengolahan yang lebih dalam tertahan oleh pertumbuhan industri kertas dan 

percetakan (197,1 persen, YoY), industri makanan (49,6 persen, YoY), industri 

kendaraan bermotor dan alat transportasi lain (40,1 persen, YoY), industri barang dari 

kulit dan alas kaki (14,7 persen YoY), dan industri tekstil (7,7 persen YoY).  

Kontribusi PMA sektor industri pengolahan terhadap total PMA sebesar 51,3 persen. 

Realisasi PMA di sektor industri pengolahan terbesar terjadi pada subsektor industri 

logam dasar dan barang dari logam (USD1.475,9 juta), diikuti industri makanan 

(USD516,0 juta), industri kimia dan farmasi (USD483,0 juta), industri kertas dan 

percetakan (USD346,0 juta), serta industri kendaraan bermotor dan alat transportasi 

lain (USD 268,9 juta). 

Pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN didorong oleh pemulihan ekonomi yang 

bertahap, integrasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS), serta perbaikan 

peraturan dan prosedur sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Selain itu, 

peningkatan investasi terjadi pada sektor padat karya, misalnya terkait proyek 

Kawasan Industri berbasis logam dasar, serta pembangunan pabrik kendaraan listrik 

dan komponennya dan industri baterai. Realisasi investasi juga menunjukkan adanya 

investasi pada industri makanan dan minuman di Jawa Barat, industri alas kaki di Jawa 

Tengah, serta bidang usaha lainnya yang menjanjikan menjadi basis industri 

pengolahan dan penunjang sektor jasa,  

Perkembangan pada triwulan III tahun 2021 juga menunjukkan perbaikan pada daya 

beli masyarakat kelas menengah ke atas. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan 

permintaan terhadap barang tahan lama (durable goods), khususnya mobil yang 

didorong oleh diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 100 persen untuk 

mobil dengan kapasitas 1500-2500 cc yang dilanjutkan hingga Desember 2021.  

Kinerja penjualan mobil juga berdampak pada peningkatan produksi mobil sebanyak 

279.895 unit atau tumbuh signifikan sebesar 146,5 persen (YoY) pada triwulan III 

tahun 2021.  Peningkatan produksi mobil terbesar terjadi pada segmen mobil truck 

dengan kapasitas diatas 24 ton sebesar 801,0 persen (YoY) diikuti truck dengan 

kapasitas 5-24 ton. Peningkatan ini sejalan dengan mulai pulihnya sektor konstruksi 

atau aktivitas pembangunan infrastruktur. Pada segmen mobil penumpang, 

peningkatan terbesar terjadi pada segmen mobil Multi Purpose dengan kapasitas 

dibawah 1500 cc sebesar 170,2 persen (YoY), mobil Multi Purpose dengan kapasitas 

1500-2000cc sebesar 291,7 persen (YoY), dan mobil sedan sebesar 76,0 persen (YoY). 

Segmen mobil Sport Utility Vehicle (SUV) dengan kapasitas 1500-3000 cc meningkat 

44,1 persen (YoY). 
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Sebagai respon terhadap pengenaan diskon PPnBM, penjualan mobil pada triwulan 

III tahun 2021 mencapai 234.071 unit, atau meningkat sebesar 110,7 persen (YoY). 

Peningkatan penjualan mobil tersebut terutama pada segmen mobil penumpang 

Multi Purpose Vehicle (MPV) dibawah 1.500 cc sebesar 167,0 persen (YoY), dan Multi 

Purpose Vehicle (MPV) dengan kapasitas 1500-2500 cc sebesar 128,0 persen (YoY). 

Penjualan mobil truck dan bus juga mulai mengalami perbaikan, seperti truck dengan 

kapasitas di bawah 5-ton (68,0 persen, YoY) dan bus dengan kapasitas 5-24 ton (24,5 

persen). Penjualan mobil pada segmen SUV dengan kapasitas lebih dari 3.000 cc 

masih mengalami penurunan sebesar 92,8 persen (YoY). 

Gambar 13. Produksi Mobil 

 
Sumber: CEIC 

Gambar 14. Penjualan Mobil 

 
Sumber: CEIC 

Gambar 15. Penjualan Motor 

 
Sumber: CEIC 

 

Gambar 16. Penjualan Domestik Semen 

  
Sumber: CEIC 
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Di sisi lain, penjualan motor mencapai 1,3 juta unit pada triwulan III tahun 2021, atau 

tumbuh sebesar 32,5 persen (YoY). Pertumbuhan ini melambat dibandingkan dengan 

triwulan II tahun 2021. Kinerja tersebut menunjukkan daya beli masyarakat menengah 

ke bawah yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2020.  

Keberlanjutan aktivitas pembangunan infrastruktur atau peningkatan sektor 

konstruksi juga mendorong perbaikan dari produksi semen pada triwulan III tahun 

2021. Industri semen mulai tumbuh positif sebesar 3,3 persen (YoY), penjualan semen 

meningkat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2021. Peningkatan ini merupakan 

dampak dari relaksasi kebijakan PPKM yang mendorong peningkatan aktivitas 

industri dan ekonomi. 

Ekspektasi dunia usaha pada periode Juli-Agustus 2021 mengalami penurunan 

karena adanya peningkatan kasus Covid-19. Purchasing Manager Index (PMI) 

Manufaktur pada Juli-Agustus berada dibawah 50 poin. Namun, mengalami ekspansi 

kembali pada bulan September 2021 (sebesar 52,2 poin) setelah pada dua bulan 

sebelumnya mengalami kontraksi akibat pemberlakuan PPKM Darurat. Berdasarkan 

komponen pembentuk PMI pada September 2021, ekspansi produksi menunjukkan 

pertumbuhan moderat, sejalan dengan peningkatan new order yang diiringi tekanan 

biaya input, serta gangguan rantai pasok yang masih berlangsung. Di sisi harga, 

kekurangan pasokan mendorong peningkatan harga sehingga menyebabkan inflasi 

pada biaya input. Oleh karena itu, perusahaan membebankan biaya yang lebih besar 

pada konsumen sehingga terjadi kenaikan harga output. Di tengah peningkatan 

produksi, backlogs of work masih terus meningkat seiring dengan berlanjutnya 

pengurangan jam kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, meskipun sudah mengalami 

perlambatan dibandingkan dua bulan sebelumnya. 

Gambar 17. Purchasing Manufacturing Index 

 

Sumber: CEIC 
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Pariwisata 

Sepanjang triwulan III tahun 2021, dampak pandemi Covid-19 terhadap kunjungan 

wisatawan mancanegara (wisman) masih berlanjut. Melonjaknya kasus Covid-19 

secara nasional dan global membuat rencana pembukaan border wisatawan 

mancanegara pada periode ini ditunda hingga pandemi Covid-19 dapat terkendali. 

Jumlah kunjungan wisman pada triwulan III tahun 2021 sebanyak 387 ribu orang, 

turun 17,1 persen dibandingkan periode sebelumnya (YoY) dan menurun 6,8 persen 

dari triwulan sebelumnya (QtQ). 

Selama pandemi, pintu darat masih menjadi titik masuk utama wisman. Pintu masuk 

melalui udara mengalami penurunan kunjungan wisatawan (QtQ) tertinggi yakni 

sebesar -72,2 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (QtQ), khususnya di bandara 

Soekarno Hatta di wilayah Jakarta dan bandara Sam Ratulangi di Sulawesi Utara. 

Originasi wisman masih didominasi oleh wisman asal negara perbatasan, seperti 

Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini dengan kontribusi sebesar 90,9 persen. 

Pasar pariwisata di perbatasan memiliki pola perjalanan yang berbeda dengan pasar 

pada umumnya. Cross-border Tourism akan menjadi pangsa pasar internasional 

pertama yang paling memungkinkan untuk rebound dibandingkan dengan pangsa 

pasar non-border. 

Penurunan kunjungan wisman juga diikuti dengan penurunan devisa pariwisata 

(ekspor jasa perjalanan). Pada triwulan III tahun 2021, devisa pariwisata sebesar 

USD77 juta, dengan rata-rata pengeluaran wisman (ASPA) sebesar USD199 per orang 

per kunjungan. Nilai tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang 

sebesar USD104 juta, dengan ASPA sebesar USD249 per orang per kunjungan. Nilai 

ASPA pada triwulan III tahun 2021 masih jauh dibawah pencapaian sebelum pandemi,  

Gambar 18. Kunjungan Wisman  

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Tabel 16. Kunjungan Wisman berdasarkan Pintu 

Masuk dan Negara Asal 

Uraian 
Jumlah 

Wisman 

Growth (%) Share 

(%) QtQ YoY 

Pintu Masuk 

 Pintu Udara  13.532  -72,2 -31,6 3,5 

 Pintu Laut  108.259  -2,4 -23,5 28,0 

 Pintu Darat  264.911  3,8 -13,1 68,5 

Negara Asal 

Cross Border* 351.437  3,5 -16,4 90,9 

Tiongkok 6.329  -70,6 -52,2 1,6 

Singapura 2.767  -56,1 -28,9 0,7 

Amerika 

Serikat 

5.699  -9,1 24,8 1,5 

Lainnya 20.470  -50,3 -14,6 5,3 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

*Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini 
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disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan 

wisman cross-border pada periode ini 

hanya transportasi biasa dengan 

pengeluaran belanja yang rendah. 

Pemulihan pasar wisatawan mancanegara 

akan bergantung pada penanganan 

pandemi yang baik dan terbentuknya 

herd immunity melalui vaksinasi nasional. 

sehingga dapat dilakukan pembukaan 

border wisatawan mancanegara melalui 

penyesuaian pada kebijakan visa dan 

karantina wisatawan mancanegara. 

Lonjakan kasus pandemi Covid-19 pada 

periode ini juga berdampak signifikan 

pada aktivitas wisatawan nusantara. 

Kebijakan PPKM Level 4 yang dikeluarkan pemerintah menyebabkan terbatasnya 

mobilitas dan akitivitas wisatawan di Indonesia. Sepanjang triwulan III tahun 2021, 

terjadi penurunan mobilitas masyarakat yang ditunjukkan oleh jumlah penumpang 

transportasi umum. Secara keseluruhan, jumlah penumpang transportasi umum pada 

triwulan III tahun 2021 adalah sebesar 9,4 juta orang, atau menurun 11 juta 

penumpang dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya. Penurunan tertinggi 

tercatat di moda transportasi kereta api, yaitu sebesar -72 persen (QtQ). 

Permintaan terhadap industri perhotelan juga mengalami penurunan, sejalan dengan 

penurunan mobilitas masyarakat. Hal ini ditunjukkan pada Tingkat Penghunian Kamar 

Gambar 19. Nilai Ekspor Jasa Perjalanan 

dan Rerata Pengeluaran Wisman 

 
Sumber: Bank Indonesia  

Gambar 20. Jumlah Penumpang 

Transportasi Nasional 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik  

Gambar 21. TPK dan Lama Tinggal  

di Hotel Berbintang 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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(TPK) Hotel Berbintang triwulan III tahun 2021 yang menurun 7 poin dari triwulan 

sebelumnya (QtQ) menjadi sebesar 28 persen, Seluruh klasifikasi hotel berbintang 

mengalami penurunan, dengan penurunan TPK terbesar pada Hotel Berbintang 5 

sebesar 12,9 poin. Lama tinggal wisatawan atau Length of stay (LOS) pada hotel 

berbintang juga mengalami sedikit penurunan, dari 1,69 hari menjadi 1,67 hari (QtQ), 

dimana masih tergolong rendah akibat pola berwisata yang masih terbatas. 

Secara keseluruhan, hampir seluruh provinsi mengalami penurunan TPK Hotel 

berbintang (QtQ). Pada triwulan III tahun 2021, Provinsi Papua memiliki TPK tertinggi 

dengan nilai okupansi sebesar 45,4 persen didorong oleh terselenggaranya event 

Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dimulai pada akhir triwulan III tahun 2021. Bali 

masih menjadi provinsi dengan nilai TPK terendah dengan okupansi sebesar 6,4 

persen. TPK Hotel Berbintang pada 5 Destinasi Super Prioritas secara rata-rata lebih 

baik 1,5 poin dari nilai TPK nasional yaitu sebesar 29,5 persen, dengan DPSP Danau 

Toba (Sumatera Utara) memiliki TPK tertinggi sebesar 31,5 persen. 

Gambar 22. TPK Hotel Berbintang berdasarkan Provinsi  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Menurunnya aktivitas wisatawan dan mobilitas masyarakat imbas lonjakan kasus 

Covid-19 dan kebijakan PPKM level 4 di beberapa daerah di Indonesia mengakibatkan 

PDB sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum (akmamin) pada triwulan III 

tahun 2021 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,1 persen (YoY), lebih rendah 

dibandingkan dengan pertumbuhan PDB Nasional yang masih tumbuh 3,5 persen. 

Nilai tambah sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum pada 

triwulan III tahun 2021 masing-masing mencapai Rp16 triliun dan Rp81 triliun, dan 

secara keseluruhan memberikan kontribusi sebesar 2,3 persen pada PDB nasional. 

Sementara itu, realisasi investasi di sektor pariwisata (sektor hotel dan restoran) 

cenderung meningkat meskipun terjadi lonjakan kasus Covid-19. Pada triwulan III 

tahun 2021 terdapat 6.213 proyek pariwisata telah terealisasi dengan rincian, 
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sebanyak 3.688 pada proyek PMDN telah terealisasi dengan nilai sebesar Rp3,8 triliun, 

dan 2.525 proyek PMA terealisasi dengan nilai Rp1,5 triliun. Peningkatan realisasi PMA 

dan PMDN di sektor pariwisata didukung oleh peningkatan kepercayaan atas 

proyeksi pemulihan kondisi ekonomi khususnya kepariwisataan Indonesia, 

berjalannya fasilitasi investasi dan kemudahan berusaha sesuai amanat Undang-

undang Cipta Kerja, serta didukung oleh membaiknya infrastruktur dasar dan 

aksesibilitas pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang sedang dikembangkan. 

2.2 Produk Domestik Regional Bruto 

Kinerja perekonomian wilayah 

melambat dibandingkan triwulan 

sebelumnya, kecuali Maluku dan 

Papua yang terakselerasi. Meskipun 

wilayah Maluku dan Papua tumbuh 

tinggi, terjadi kontraksi di Provinsi Papua 

Barat sebesar 1,8 persen (YoY). 

Sementara, kontraksi kembali terjadi di 

wilayah Bali-Nusa Tenggara akibat 

kontraksi Provinsi Bali sebesar 2,9 persen 

(YoY). Perlambatan dan kontraksi yang 

terjadi di berbagai wilayah diantaranya 

akibat kebijakan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

Darurat selama triwulan III tahun 2021. 

Gambar 23. PDB Sektor Akomodasi  

dan Makan Minum 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 24. Investasi Sektor Hotel 

dan Restoran 

 
Sumber:  Kementerian Investasi/BKPM 

Gambar 25. Pertumbuhan dan 

Kontribusi Wilayah 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Wilayah Maluku Papua mengalami akselerasi namun Provinsi Papua Barat 

mengalami kontraksi. Secara agregat, wilayah Maluku dan Papua tumbuh sedikit 

lebih tinggi dibandingkan triwulan II tahun 2021 yaitu sebesar 9,2 persen (YoY). 

Pertumbuhan wilayah Maluku Papua didorong oleh tingginya pertumbuhan provinsi 

Maluku Utara dan Papua. Pada triwulan III tahun 2021, Maluku Utara dan Papua 

tumbuh sebesar 11,4 dan 14,5 persen (YoY). Pertumbuhan Maluku Utara didorong 

oleh peningkatan sektor pertambangan (55,8 persen, YoY) dan industri pengolahan 

(44,2 persen, YoY). Dari sisi pengeluaran, peningkatan tercermin pada pertumbuhan 

ekspor luar negeri yang mencapai 244,1 persen (YoY) sejalan dengan peningkatan 

ekspor golongan Besi dan Baja ke Tiongkok dan Korea Selatan, serta ekspor golongan 

Bijih, Kerak, dan Abu Logam ke Tiongkok. Sementara, pertumbuhan Papua dari sisi 

lapangan usaha didorong oleh peningkatan sektor pertambangan (37,6 persen, YoY) 

dan dari sisi pengeluaran peningkatan tercermin pada pertumbuhan ekspor luar 

negeri yang mencapai 149,9 persen sejalan dengan meningkatnya nilai ekspor 

golongan bijih tembaga dan konsentrat. Selain itu, investasi yang tumbuh hingga 43,5 

persen (YoY) sejalan percepatan pembangunan fasilitas PON XX Papua, Jalan 

Perbatasan Papua, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) turut mendorong 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. 

Di sisi lain, Papua Barat mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen (YoY) disebabkan 

oleh kontraksi sektor pertambangan sebesar 1,6 persen, (YoY) dan industri 

pengolahan sebesar 8,8 persen (YoY). Turunnya sektor tersebut terjadi sejalan dengan 

produksi Industri Pengilangan LNG (Liquefied Natural Gas/Gas Alam Cair) Tangguh di 

Kabupaten Teluk Bintuni yang terkontraksi 12,1 persen (YoY) pada triwulan III tahun 

2021. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terlihat pada komponen ekspor luar negeri yang 

tumbuh negatif sebesar 9,3 persen (YoY) sejalan dengan terkontraksinya 

pertumbuhan ekspor migas sebesar 1,17 persen (YoY), sedangkan ekspor non migas 

terkontraksi 17,27 persen (YoY). Sementara Maluku tumbuh moderat, yaitu sebesar 

4,2 persen (YoY), didorong oleh sektor jasa transportasi dan pergudangan (11,8 

persen YoY), perdagangan (8,8 persen YoY), serta informasi dan komunikasi (9,4 

persen YoY). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Maluku didorong oleh investasi dan 

konsumsi pemerintah yang tumbuh masing-masing sebesar 5,1 dan 3,1 persen (YoY) 

seiring dengan pembangunan Bendungan Way Apo. 

Terjadi perlambatan pada pertumbuhan Sulawesi, namun Sulawesi Tengah 

tumbuh tinggi. Pada triwulan III tahun 2021 wilayah Sulawesi tumbuh sebesar 4,6 

persen (YoY) lebih lambat dari triwulan II tahun 2021 yang tumbuh sebesar 8,6 persen 

(YoY). Walaupun mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah 

masih tinggi yaitu sebesar 10,2 persen (YoY). Pertumbuhan Sulawesi Tengah didorong 

oleh industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan yang masing-masing 

tumbuh sebesar 20,6; 20,3; dan 19,2 persen (YoY). Tingginya pertumbuhan industri 
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pengolahan sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekspor luar negeri yang tumbuh 

39,0 persen (YoY) dipengaruhi oleh permintaan luar negeri produk besi-baja dari 

nikel. Sementara, konstruksi didorong oleh percepatan pembangunan proyek-proyek 

pendukung infrastruktur kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. 

Meskipun tumbuh melambat, Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki 

pertumbuhan tertinggi kedua di Sulawesi yaitu sebesar 4,0 persen (YoY) pada triwulan 

III tahun 2021. Pertumbuhan didorong oleh konstruksi dan perdagangan yang 

tumbuh masing-masing sebesar 12,2 dan 11,8 persen (YoY). Pertumbuhan konstruksi 

sejalan dengan pembangunan infrastruktur strategis pendukung kawasan industri 

konawe, GOR Apriyani, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Sultra, dan 

infrastruktur daerah seperti inner ringroad Kota Kendari. Dari sisi pengeluaran, 

peningkatan konstruksi sejalan dengan pertumbuhan investasi yang tercatat tumbuh 

8,5 persen (YoY). 

Sulawesi Barat menjadi provinsi yang memiliki pertumbuhan terendah di Sulawesi 

tumbuh 2,5 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2021. Pertumbuhan didorong oleh 

stabilnya pertumbuhan pertanian (3,0 persen (YoY)) dan tingginya pertumbuhan 

industri pengolahan (15,2 persen (YoY)). Pertanian sebagai sektor utama yang 

berkontribusi sebesar 43,1 persen terhadap PDRB tumbuh stabil didorong oleh 

peningkatan produksi kelapa sawit dan peningkatan aktivitas produksi ikan tangkap. 

Sementara pertumbuhan pada sektor industri pengolahan didorong oleh 

peningkatan produksi hasil olahan kelapa sawit (CPO, kernel, RBD palm oil, RBD palm 

stearin, RBD palm olein), kenaikan pada Industri percetakan, Industri bahan kimia, 

Industri furnitur, dan Industri barang logam. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan 

didorong oleh investasi yang tumbuh sebesar 9,6 persen (YoY) sejalan dengan mulai 

banyak dibangun kembali bangunan gedung dan rumah yang rusak akibat gempa, 

realisasi belanja modal gedung, bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dari APBD dan 

APBN tumbuh 35,0 persen (YoY), serta realisasi penjualan semen yang tumbuh 15,9 

persen (YoY). 

Perlambatan ekonomi di Kalimantan tertinggi di Kalimantan Barat, sementara 

Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang tumbuh lebih baik dari 

triwulan II tahun 2021. Wilayah Kalimantan secara agregat tumbuh sebesar 4,5 

persen (YoY) pada triwulan III tahun 2021, tumbuh lebih lambat dari triwulan II tahun 

2021 yang sebesar 6,3 persen (YoY). Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi yang 

mengalami perlambatan tertinggi, yaitu dari sebesar 10,8 persen (YoY) pada triwulan 

II tahun 2021 menjadi sebesar 4,6 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2021. 

Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan di sektor 

pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi yang masing-masing tumbuh 5,5; 8,2; 

dan 10,7 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2021. Perlambatan pertanian sejalan 

dengan oleh penurunan produksi TBS kelapa sawit dan penurunan produksi sektor 
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perikanan tangkap. Walaupun melambat, konstruksi masih tumbuh tinggi sejalan 

dengan adanya rekonstruksi pelabuhan kijing yang terkena badai dan kelanjutan 

pembangunan pelabuhan. 

Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 4,8 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2021 

sedikit lebih baik dari triwulan II tahun 2021 yang tumbuh 4,4 persen (YoY). 

Pertumbuhan ini didorong oleh pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian 

yang masing-masing tumbuh sebesar 11,3; 5,6; dan 2,0 persen (YoY). Pertambangan 

tumbuh sejalan dengan permintaan komoditas batubara yang tinggi sebagai dampak 

dari membaiknya perekonomian mitra dagang Kalsel serta peningkatan harga 

komoditas batubara. Kenaikan harga komoditas utama ekspor Kalsel turut 

mendorong kenaikan industri terutama yang terkait dengan minyak kelapa sawit, 

batubara, dan karet. Sementara, kenaikan sektor pertanian sejalan dengan siklus 

musiman tanaman pangan di Kalsel memasuki puncak panen padi pada triwulan III 

tahun 2021. 

Di sisi lain, Kalimantan Utara menjadi provinsi yang mengalami pertumbuhan 

tertinggi yaitu sebesar 5,2 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2021. Pertumbuhan di 

Kaltara didorong oleh sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan yang 

masing-masing tumbuh sebesar 8,7; 6,8; dan 3,8 persen (YoY). Pertambangan tumbuh 

sejalan dengan meningkat permintaan ekspor batubara dipicu oleh krisis energi di 

Eropa dan Asia terlebih saat ini sudah memasuki musim dingin. Sementara, 

pertumbuhan pertanian sejalan dengan produksi TBS sawit di sejumlah perusahaan 

wilayah Kalimantan Utara mengalami peningkatan produksi dan peningkatan 

produksi baik kayu Log yang bersumber dari hutan Alam, maupun kayu industri. 

Sejalan dengan itu, aktivitas industri pengolahan terutama industri makan-minum 

mengalami peningkatan didorong bertambahnya permintaan baik domestik maupun 

luar negeri. 

Wilayah Bali-Nusra menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami kontraksi, 

akibat terkontraksinya ekonomi di Provinsi Bali. Secara agregat, wilayah Bali dan 

Nusa Tenggara mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen (YoY) pada triwulan III tahun 

2021. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali-Nusra disebabkan oleh terkontraksinya 

perekonomian Provinsi Bali sebesar 2,9 persen (YoY). Ekonomi Bali terkontraksinya 

akibat pertumbuhan negatif pada sektor industri pengolahan penyediaan akomodasi 

makan minum, serta transportasi dan pergudangan masing-masing sebesar 7,3; 8,5; 

dan 16,0 persen (YoY). Penurunan industri sejalan dengan turunnya nilai ekspor 

sejumlah produk hasil industri makanan turun serta industri kimia dan farmasi. 

Sementara, kontraksi pada sektor akomodasi makan minum serta transportasi dan 

pergudangan terjadi sejalan dengan rendahnya mobilitas penduduk yang tercermin 

dari rendahnya penumpang angkutan udara baik domestik maupun internasional dan 

rendahnya tingkat hunian kamar hotel.    
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Provinsi Nusa Tenggara Barat tumbuh sebesar 2,4 persen (YoY) pada triwulan III tahun 

2021. Ekonomi NTB didorong oleh sektor konstruksi serta jasa terutama jasa 

perdagangan yang masing-masing tumbuh sebesar 14,8 dan 1,3 persen (YoY). Sektor 

konstruksi tumbuh tinggi sejalan tingginya pertumbuhan investasi yang berasal dari 

pembangunan prioritas nasional seperti KEK Mandalika (baik sirkuit maupun sarana 

prasarana pendukung), By Pass BIZAM-KEK, Pengembangan BIZAM, dan 

pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Lombok Timur. Sementara, lambatnya 

sektor perdagangan disebabkan oleh kebijakan PPKM yang menyebabkan penurunan 

mobilitas dan daya beli masyarakat. Dari sisi pengeluaran, ekonomi NTB didorong 

oleh tingginya ekspor luar negeri sejalan dengan peningkatan ekspor komoditas 

konsentrat tembaga. 

Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 2,4 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2021. 

Sektor utama pendorong ekonomi NTT, yaitu pertanian dan konstruksi yang masing-

masing tumbuh sebesar 4,3 dan 15,3 persen (YoY). Pertumbuhan pertanian sejalan 

dengan kondisi cuaca yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, sehingga 

komoditas hasil pertanian secara umum meningkat. Sementara, peningkatan sektor 

konstruksi diiringi peningkatan investasi sejalan dengan peningkatan proyek yang 

baru mulai dikerjakan pada triwulan III tahun 2021 serta peningkatan Indeks semen 

dan penjualan bahan konstruksi. 

Seluruh Provinsi di Wilayah Jawa mengalami perlambatan terutama Provinsi 

DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Wilayah 

Jawa tumbuh sebesar 3,0 persen (YoY), melambat dibanding triwulan sebelumnya 

yang tumbuh hingga 7,9 persen (YoY). Pada triwulan III tahun 2021, semua provinsi 

di Wilayah Jawa mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya, terutama 

Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi yang 

pertumbuhannya paling rendah yakni tumbuh sebesar 2,3 persen (YoY), jauh 

melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 11,9 persen (YoY). 

Perlambatan ini juga diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta yang tumbuh sebesar 2,4 persen 

(YoY), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 10,9 persen (YoY).  

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan kontribusi kedua terbesar di Wilayah 

Jawa setelah DKI Jakarta. Pada triwulan III tahun 2021, Provinsi Jawa Timur menjadi 

sumber pertumbuhan tertinggi di Wilayah Jawa (0,5 persen), tumbuh sebesar 3,2 

persen (YoY), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 7,1 persen 

(YoY). Perlambatan tersebut terjadi akibat kebijakan PPKM darurat yang dilaksanakan 

sejak awal Juli sehingga menyebabkan perlambatan di beberapa sektor. Sektor 

industri pengolahan tumbuh 2,9 persen (YoY), perdagangan tumbuh 8,2 persen (YoY) 

seiring dengan peningkatan penjualan mobil, konstruksi tumbuh sebesar 2,1 persen 

(YoY) sejalan dengan data realisasi pengadaan semen yang meningkat untuk 

percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), serta informasi dan 
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komunikasi tumbuh sebesar 7,4 persen (YoY) seiring dengan peningkatan trafik data 

internet selama PPKM Darurat utamanya e-commerce dan video conference. 

Sementara itu, sektor-sektor lain yang melambat diantaranya sektor pertanian 

tumbuh 0,3 persen (YoY) akibat menurunnya produksi hasil pertanian seiring 

berakhirnya masa panen, transportasi terkontraksi sebesar 1,8 persen (YoY) akibat 

diberlakukannya PPKM Darurat yang menyebabkan penurunan jumlah penumpang 

secara signifikan. 

Sumber pertumbuhan kedua setelah Jawa Timur adalah Jawa Barat (0,5 persen). 

Provinsi Jawa Barat tumbuh sebesar 3,4 persen (YoY), melambat dari triwulan 

sebelumnya yang tumbuh hingga 6,2 persen (YoY). Sebagian besar sektor di Jawa 

Barat mengalami perlambatan, bahkan lima sektor mengalami kontraksi akibat 

pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat yang memberikan tekanan pada 

perekonomian Jawa Barat. Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar 

pertumbuhan ekonomi jabar (2,4 persen) tumbuh sebesar 5,7 persen (YoY) didukung 

oleh pasar ekspor luar negeri maupun domestik. Sektor-sektor yang tetap tumbuh 

tinggi diantaranya: Real estate (16,2 persen YoY), Listrik dan Gas (12,0 persen YoY), 

Jasa Kesehatan (9,9 persen YoY), Konstruksi (8,9 persen YoY) sejalan dengan proyek 

Kereta Cepat Jakarta Bandung yang telah mencapai 79,0 persen. Sementara itu, 

sektor-sektor yang terkontraksi diantaranya akomodasi, transportasi, jasa lainnya, dan 

jasa perusahaan masing-masing terkontraksi sebesar 13,5; 6,3; 13,11; dan 3,5 persen 

(YoY) akibat kebijakan PPKM Darurat yang membatasi kegiatan non esensial hingga 

100 persen. Administrasi Pemerintahan terkontraksi sebesar 12,2 persen akibat 

pencairan gaji ke-13 ASN/TNI/Polri tahun 2020 dilakukan pada bulan Agustus, 

sementara tahun 2021 dilakukan pada bulan Juni. 

Provinsi DKI Jakarta tumbuh 2,4 persen (YoY), melambat cukup signifikan dari triwulan 

sebelumnya yang tumbuh hingga 10,9 persen (YoY). Perlambatan ekonomi DKI 

Jakarta juga disebabkan oleh diberlakukannya kebijakan PPKM darurat yang 

menghambat kinerja sektor-sektor non esensial. Namun, sektor-sektor utama tetap 

tumbuh positif, seperti industri pengolahan yang tumbuh sebesar 11,8 persen (YoY) 

seiring dengan peningkatan kinerja industri alat angkutan serta produksi mobil versi 

Gaikindo yang tumbuh hingga 146,5 persen, perdagangan tumbuh 3,5 persen (YoY), 

transportasi tumbuh sebesar 8,0 persen (YoY) seiring dengan angkutan barang yang 

tumbuh positif dan volume jasa kurir yang meningkat, serta akomodasi tumbuh 

sebesar 7,1 persen (YoY) seiring dengan pajak restoran yang tumbuh positif dan 

penjualan makan-minum online meningkat. Sementara itu, sektor-sektor yang 

terkontraksi diantaranya konstruksi (-1,5 persen YoY), jasa perusahaan (-2,0 persen 

YoY), administrasi pemerintahan (-6,7 persen YoY), jasa Pendidikan (-1,6 persen YoY), 

dan jasa lainnya (-5,1 persen YoY). 
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Hampir seluruh provinsi di Wilayah Sumatera mengalami perlambatan, kecuali 

Provinsi Aceh. Perekonomian wilayah Sumatera pada triwulan III tahun 2021 tumbuh 

sebesar 3,8 persen (YoY), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 

5,3 persen (YoY). Secara umum, semua provinsi mengalami perlambatan, kecuali 

Provinsi Aceh yang tumbuh 2,8 persen (YoY) sedikit membaik dari triwulan 

sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,6 persen (YoY). Provinsi yang tumbuh di atas 5 

persen adalah Provinsi Jambi (5,9 persen YoY) dan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (6,1 persen YoY).  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang pertumbuhannya paling 

tinggi di Wilayah Sumatera, yakni tumbuh sebesar 6,1 persen (YoY) didorong oleh 

meningkatnya kinerja beberapa sektor, terutama industri pengolahan. Industri 

pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi (berkontribusi sebesar 2,3 

persen) tumbuh sebesar 11,1 persen (YoY) didorong oleh sebagian besar subkategori 

industri yang tumbuh positif dengan kontribusi terbesar berasal dari industri logam 

dasar dan industri makan-minum. Sektor pertambangan menjadi sumber 

pertumbuhan tertinggi kedua (berkontribusi sebesar 1,0 persen) tumbuh sebesar 8,9 

persen (YoY) sejalan dengan harga timah global yang terus tumbuh dan mencapai 

rekor tertinggi dalam sejarah (USD36.400 per ton) dipicu oleh kekhawatiran akan 

gelombang baru pandemi Covid-19. Sektor-sektor lain yang tumbuh tinggi 

diantaranya jasa kesehatan (26,0 persen, YoY), pengadaan listrik (11,1 persen, YoY), 

akomodasi (9,5 persen YoY), transportasi (8,8 persen YoY), dan jasa perusahaan (8,7 

persen, YoY). Sementara sektor yang masih terkontraksi yakni jasa lainnya (-5,0 

persen, YoY) dan administrasi pemerintahan (-0,0 persen, YoY). 

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang berkontribusi paling tinggi 

terhadap perkonomian di Wilayah Sumatera tumbuh sebesar 3,7 persen (YoY), 

melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,9 persen (YoY). Sektor-

sektor utama tumbuh positif diantaranya pertanian (4,7 persen, YoY), industri 

pengolahan (1,2 persen, YoY), perdagangan (5,4 persen, YoY), dan konstruksi (3,9 

persen, YoY) didorong oleh pembangunan infrastruktur jalan tol, kereta api, dan 

pelabuhan Kuala Tanjung. Sektor pertanian menjadi sumber pertumbuhan tertinggi 

(1,2 persen), diikuti oleh sektor perdagangan (1,0 persen). Sementara itu, kebijakan 

PPKM yang dilaksanakan sejak awal Juli memberikan dampak terhadap menurunnya 

tingkat mobilitas masyarakat (angkutan kereta api, angkutan laut, dan angkutan 

sungai danau dan penyebrangan) menyebabkan sektor transportasi terkontraksi 

sebesar 0,4 persen (YoY). 

Di sisi lain, Provinsi Aceh merupakan provinsi yang tumbuh terbatas sebesar 2,8 

persen (YoY), membaik dibanding triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 

2,6 persen (YoY). Sektor pertanian yang merupakan sektor utama menjadi sektor yang 

memberikan kontribusi negatif (-1,0 persen) terhadap pertumbuhan sehingga 
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pertumbuhan ekonomi Aceh sedikit tertahan. Sektor pertanian terkontraksi sebesar 

3,3 persen (YoY) akibat akibat pergeseran puncak musim panen. Sementara, sektor 

yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi diantaranya transportasi (0,9 persen), 

perdagangan (0,8 persen), dan pertambangan (0,8 persen). Sektor transportasi 

tumbuh hingga 17,1 persen (YoY) didorong oleh pelonggaran kebijakan pembatasan 

bepergian dibandingkan tahun lalu, perdagangan tumbuh sebesar 5,8 persen (YoY), 

dan pertambangan tumbuh sebesar 9,2 persen (YoY) didorong oleh produksi migas 

dan batubara yang meningkat. 
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Tabel 17. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Tahun 2016 – Triwulan III/2021 (persen, YoY) 

 2016 2017 2018 2019 2020:1 2020:2 2020:3 2020:4 2021:1 2021:2 2021:3 

Sumatera 4,3 4,3 4,5 4,6 3,0 -3,2 -2,3 -2,2 -0,9 5,3 3,8 

Aceh 3,3 4,2 4,6 4,1 3,4 -1,6 -0,1 -3,0 -1,9 2,6 2,8 

Sumut 5,2 5,1 5,2 5,2 4,2 -2,8 -2,6 -2,9 -1,9 4,9 3,7 

Sumbar 5,3 5,3 5,1 5,0 3,9 -4,9 -2,9 -2,2 -0,2 5,7 3,3 

Riau 2,2 2,7 2,4 2,8 2,1 -3,3 -1,7 -1,5 0,4 5,1 4,1 

Jambi 4,4 4,6 4,7 4,4 2,0 -1,9 -0,9 -1,0 -0,3 5,4 5,9 

Sumsel 5,0 5,5 6,0 5,7 4,0 -1,6 -1,4 -1,2 -0,4 5,7 3,9 

Bengkulu 5,3 5,0 5,0 4,9 3,6 -0,7 -0,5 -2,4 -1,6 6,3 2,5 

Lampung 5,1 5,2 5,2 5,3 1,7 -3,6 -2,4 -2,3 -2,1 5,2 3,0 

Kep. Babel 4,1 4,5 4,4 3,3 1,4 -5,0 -4,4 -1,0 1,0 6,9 6,1 

Kep. Riau 5,0 2,0 4,5 4,8 2,0 -6,8 -5,8 -4,5 -1,2 6,9 3,0 

Jawa 5,6 5,6 5,7 5,5 3,4 -6,7 -3,9 -2,6 -0,9 7,9 3,0 

DKI Jakarta 5,9 6,2 6,1 5,8 5,0 -8,3 -3,9 -2,1 -1,9 10,9 2,4 

Jabar 5,7 5,3 5,7 5,1 2,8 -5,9 -4,0 -2,4 -0,9 6,2 3,4 

Jateng 5,2 5,3 5,3 5,4 2,6 -5,9 -3,8 -3,3 -0,8 5,7 2,6 

DI Yogyakarta 5,0 5,3 6,2 6,6 -0,3 -6,9 -3,0 -0,7 5,8 11,9 2,3 

Jatim 5,6 5,5 5,5 5,5 2,9 -6,0 -3,6 -2,6 -0,5 7,1 3,2 

Banten 5,3 5,7 5,8 5,3 3,2 -7,3 -5,3 -3,9 -0,4 9,0 4,6 

Bali Nusra 5,9 3,7 2,7 5,0 0,9 -6,3 -6,8 -7,4 -5,1 3,8 -0,1 

Bali 6,3 5,6 6,3 5,6 -1,2 -11,1 -12,3 -12,2 -9,8 2,9 -2,9 

NTB 5,8 0,1 -4,5 3,9 3,0 -1,3 -1,0 -3,0 -1,2 4,8 2,4 

NTT 5,1 5,1 5,1 5,2 3,0 -2,0 -1,8 -2,3 0,2 4,3 2,4 

Kalimantan 2,0 4,3 3,8 5,0 2,3 -4,3 -4,2 -2,8 -2,2 6,3 4,5 

Kalbar 5,2 5,2 5,1 5,1 2,8 -3,5 -4,3 -2,2 -0,1 10,8 4,6 

Kalteng 6,3 6,7 5,6 6,1 2,9 -3,2 -3,1 -2,1 -3,1 5,6 3,6 

Kalsel 4,4 5,3 5,1 4,1 4,1 -2,9 -4,9 -2,9 -1,3 4,4 4,8 

Kaltim -0,4 3,1 2,6 4,7 1,4 -5,4 -4,5 -2,8 -3,0 5,8 4,5 

Kaltara 3,6 6,8 5,4 6,9 4,6 -2,6 -1,4 -4,8 -1,9 5,8 5,2 

Sulawesi 7,4 7,0 8,9 7,0 4,4 -1,9 -0,7 -0,6 1,2 8,6 4,6 

Sulut 6,2 6,3 6,0 5,6 4,4 -3,8 -1,8 -2,2 1,9 8,5 3,2 

Sulteng 9,9 7,1 20,6 8,8 7,9 4,5 2,8 4,4 6,5 15,7 10,2 

Sulsel 7,4 7,2 7,0 6,9 3,0 -3,9 -1,1 -0,6 -0,2 7,7 3,2 

Sultra 6,5 6,8 6,4 6,5 4,5 -2,6 -1,9 -2,2 0,1 4,3 4,0 

Gorontalo 6,5 6,7 6,5 6,4 4,0 -0,3 -0,1 -3,6 -1,9 3,4 3,0 

Sulbar 6,0 6,6 6,3 5,7 4,9 -0,8 -5,3 -7,5 -1,3 5,1 2,5 

Maluku Papua 7,4 4,9 7,0 -7,4 2,8 2,1 -1,9 2,9 9,0 8,8 9,1 

Maluku 5,7 5,8 5,9 5,4 3,7 -1,1 -2,6 -3,4 -1,8 4,6 4,2 

Maluku Utara 5,8 7,7 7,9 6,1 3,5 -0,2 6,7 9,5 13,5 16,9 11,4 

Papua Barat 4,5 4,0 6,3 2,7 5,3 0,7 -3,2 -5,2 1,5 -2,4 -1,8 

Papua 9,1 4,6 7,3 -15,7 1,4 4,1 -2,8 6,9 14,3 13,1 14,5 

NASIONAL 5,03 5,07 5,17 5,02 2,97 -5,32 -3,49 -2,19 -0,71 7,07 3,51 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah  
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2.3 Fiskal 

Pendapatan negara, realisasi belanja negara, dan pembiayaan meningkat. 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir September 2021 mencapai 

Rp1.354,8 triliun atau mencapai 77,7 persen dari target pada APBN 2021. Capaian 

Pendapatan Negara dan Hibah tersebut meningkat 16,8 persen dibandingkan 

periode yang sama tahun 2020 

Sampai dengan September 2021, 

penerimaan perpajakan mencapai 

sebesar Rp1.033,0 triliun. 

Penerimaan perpajakan tersebut 

tumbuh sebesar 15,8 persen (YoY). 

Realisasi penerimaan perpajakan 

tersebut didukung utamanya oleh 

seluruh komponen perpajakan yang 

tumbuh positif, terutama PPh migas 

yang tumbuh sebesar 46,2 persen 

(YoY) serta bea keluar yang tumbuh 

910,6 persen (YoY). PPh, kontributor 

terbesar penerimaan perpajakan, 

tumbuh positif sebesar 8,2 persen 

(YoY), dimana komponen utama 

PPh yaitu PPh non-migas 

mengalami pertumbuhan sebesar 

6,1 persen (YoY).  

Dari sisi pajak, realisasinya sampai 

dengan September 2021 telah 

mencapai Rp850,1 triliun atau 69,1 

persen terhadap target APBN 2021. 

Realisasi penerimaan Pajak tersebut 

tumbuh sebesar 13,3 persen (YoY). 

Penerimaan Pajak dari Pajak 

Penghasilan (PPh) dan Pajak 

Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) menjadi sumber utama penerimaan, di mana 

masing-masing secara nominal berkontribusi sebesar 56,2 persen dan 41,0 persen 

terhadap total penerimaan Pajak 

Secara lebih detil, penerimaan PPh yang bersumber dari PPh Nonmigas didukung 

terutama oleh subkomponen penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh 21, dan 

Tabel 18. Realisasi Komponen Pendapatan 

Negara dan Hibah 

Pendapatan 

Negara dan 

Hibah 

Realisasi 

(triliun Rp) 
Growth 

(2020-

2021) 
Sep 

2020 

Sep 

2021 

Pendapatan 

Dalam Negeri 

1.154,3 1.353,8 17,3 

Penerimaan 

Perpajakan 

892,4 1.033,0 15,8 

PNBP 261,8 320,8 22,5 

Hibah 5,7 1,0 -82,2 

Total  1.160,0 1.354,8 16,8 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Tabel 19. Realisasi Komponen  

Penerimaan Perpajakan 

Penerimaan 

Perpajakan 

Realisasi 

(triliun Rp) 
Growth 

(2020-

2021) 
Sep 

2020 

Sep 

2021 

Pajak Penghasilan 441,8 478,1 8,2 

    PPh Nonmigas 418,2 443,6 6,1 

    PPh Migas 23,6 34,5 46,2 

PPn dan PPnBM 290,3 348,5 20,0 

PBB dan  Pajak Lainnya 18,5 23,5 27,2 

Bea Masuk 24,3 27,6 13,7 

Cukai 115,3 132,8 15,1 

Bea keluar 2,2 22,6 910,6 

Total 892,4 1.033,0 15,8  

Sumber: Kementerian Keuangan 
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PPh Final. Berdasarkan pertumbuhannya, hingga akhir September 2021 komponen 

PPh Nonmigas tumbuh 6,1 persen (YoY), dimana seluruh subkomponen utama 

penerimaan PPh Nonmigas yang terdiri dari PPh pasal 25/29 Badan, Pasal 21, dan PPh 

Final menunjukan kinerja yang positif, dimana tumbuh seiring dengan meningkatnya 

kinerja beberapa sektor usaha, serta berakhirnya pemberian insentif pajak dalam 

rangka PEN pada mayoritas sektor.  

Sementara itu, kinerja penerimaan PPN/PPnBM juga terus melanjutkan tren 

pertumbuhan yang positif. Secara kumulatif penerimaan PPN/PPnBM mengalami 

pertumbuhan yang cukup signifikan 20,0 persen (YoY), dimana pertumbuhan dari 

subkomponen PPN DN dan Impor berturut-turut sebesar 13,9 persen (YoY) dan 29,5 

persen (YoY). Sedangkan kinerja penerimaan PPnBM hingga akhir September 2021 

masih mengalami kontraksi, kecuali subkomponen PPnBM Impor yang melanjutkan 

kinerja positif. Penerimaan PPN DN dan Impor, serta PPnBM Impor yang tumbuh 

positif mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat dan produksi domestik relatif 

stabil sejalan dengan momentum pemulihan perekonomian yang terus dijaga. 

Selanjutnya, kinerja komponen pajak selain PPh dan PPN/PPnBM yaitu penerimaan 

PBB dan Pajak Lainnya, juga tumbuh sebesar 27,2 persen (YoY). 

Dari sisi kepabeanan dan cukai, perbaikan kinerja ekspor dan impor mempengaruhi 

realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada Bea Masuk (BM) dan Bea 

Keluar (BK). Hingga September 2021, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai 

mencapai Rp182,9 triliun atau 85,1 persen dari target APBN tahun 2021. Capaian 

tersebut didorong kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami 

pertumbuhan khususnya penerimaan Cukai sebagai kontributor utama penerimaan 

kepabeanan dan cukai yang tumbuh sebesar 15,1 persen (YoY), Bea Masuk yang 

tumbuh sebesar 13,7 persen (YoY) serta Bea Keluar yang tumbuh sebesar 910,6 

persen (YoY).  

Cukai, kinerja penerimaan cukai hingga September 2021 tumbuh 15,1 persen (YoY). 

Pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh penerimaan Cukai Hasil 

Tembakau (CHT) yang juga tumbuh sebesar 15,1 persen (YoY). Selanjutnya, 

kepabeanan didukung oleh capaian bea keluar yang meningkat 910,6 persen (YoY) 

dibandingkan September 2020, didorong penerimaan kinerja komoditi tembaga dan 

produk kelapa sawit. 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga September 2021 sebesar 

Rp320,8 Triliun atau sebesar 108,0 persen dari target APBN 2021. Capaian ini 

meningkat sebesar 22,5 persen (YoY) dibandingkan September 2020. Pertumbuhan 

PNBP utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas (baik migas maupun 

nonmigas), kenaikan pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga, serta kenaikan 

pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). 
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Realisasi Pendapatan Sumber Daya 

Alam (SDA) sampai dengan 

September 2021 mencapai sebesar 

Rp96,9 triliun atau 93,1 persen dari 

target APBN 2021. Realisasi 

tersebut terdiri atas Pendapatan 

SDA Migas sebesar Rp62,0 triliun 

dan Pendapatan SDA Nonmigas 

sebesar Rp34,9 triliun. Realisasi 

Pendapatan SDA tersebut tumbuh 

sebesar 33,0 persen dibandingkan September 2020, utamanya dipengaruhi kenaikan 

harga komoditas terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), mineral, dan 

batubara. 

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) hingga September 2021 

sebesar Rp29,5 triliun atau 112,9 persen dari target APBN 2021. Namun, realisasi ini 

terkontraksi sebesar 54,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. 

Penurunan tersebut disebabkan lebih rendahnya setoran dividen BUMN Perbankan 

pada tahun 2021, dari sebesar Rp24,0 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp13,6 

triliun pada tahun 2021 (sebagai dampak dari turunnya kinerja keuangan pada tahun 

buku 2020 akibat pandemi Covid-19).  

Selanjutnya, realisasi Pendapatan PNBP Lainnya hingga September 2021 mencapai 

Rp101,7 triliun atau 93,2 persen dari target APBN 2021, dimana mengalami 

pertumbuhan sebesar 32,9 persen (YoY). Kenaikan tersebut merupakan kontribusi 

dari Pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara sebesar 106,7 persen 

(YoY), Pendapatan Minyak mentah (DMO) sebesar 118,9 persen (YoY), dan 

Pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga sebesar 21,1 persen (YoY). Dari sisi 

Pendapatan PNBP BLU, sampai dengan September 2021 terealisasi sebesar Rp92,7 

triliun atau 157,7 persen dari target APBN 2021. Realisasi Pendapatan BLU mengalami 

pertumbuhan sebesar 94,0 persen (YoY), utamanya berasal dari pendapatan 

pengelolaan dana perkebunan Kelapa Sawit.   

Dari sisi Belanja Nnegara, hingga September 2021, belanja negara menunjukkan 

peningkatan. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.806,8 triliun yang terdiri dari 

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp1.265,3 triliun dan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencapai Rp541,5 triliun. Belanja Pemerintah 

Pusat, terjadi peningkatan sebesar 4,4 persen dibandingkan dengan periode 

September 2020. Realisasi BPP dipengaruhi oleh pertumbuhan belanja 

Kementerian/Lembaga (K/L) yang tumbuh 16,1 persen (YoY) dan belanja non-K/L 

yang terkontraksi sebesar 8,3 persen (YoY). 

Tabel 20. Realisasi Komponen PNBP 

Komponen PNBP 

APBN 

2021 

Realisasi 

September 
Growth 

YoY 

(%) (triliun Rp) 

PNBP 298,2 302,8 22,5 

  Penerimaan SDA 104,1 96,9 33,0 

  Pendapatan    

  KND 

26,1 29,5 -54,4 

  PNBP Lainnya 109,2 101,7 32,9 

  Pendapatan BLU 58,8 92,7 94,0 

Sumber: Kementerian Keuangan 
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Realisasi Belanja K/L hingga 

September 2021 mencapai Rp734,0 

triliun, tumbuh 16,1 persen (YoY). 

Pertumbuhan tersebut dipengaruhi 

oleh peningkatan realisasi pada 

komponen belanja K/L, terutama 

belanja modal yang mencapai 

Rp118,7 triliun (tumbuh 90,2 persen, 

YoY) serta belanja barang yang 

mencapai Rp317,1 triliun (tumbuh 

42,4 persen, YoY). 

Realisasi Bantuan Sosial (bansos) 

sampai dengan September 2021 

mencapai Rp115,8 triliun atau sekitar 

74,0 persen dari pagu APBN 2021. 

Realisasi tersebut dimanfaatkan 

untuk penyaluran program-program 

Bansos antara lain seperti 

penyaluran bantuan pendidikan 

melalui Program Indonesia Pintar 

dan Program KIP Kuliah di 

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 

dan Kementerian Agama. Serta 

bantuan akses layanan kesehatan 

melalui bantuan iuran bagi PBI 

program JKN di Kementerian 

Kesehatan. Di samping itu, realisasi 

Bansos juga digunakan untuk mendukung program perlindungan masyarakat 

terdampak pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, berupa 

bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta 

KPM, bantuan pangan melalui Program Kartu Sembako kepada 17,1 juta KPM, dan 

bantuan tunai melalui Program Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 9,99 juta KPM. 

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan September 2021 

utamanya disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar, yakni mencapai 88,0 persen 

dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut utamanya berfokus pada K/L di 

bidang perlindungan sosial dan kesehatan, yakni Kementerian Sosial dan 

Kementerian Kesehatan, antara lain untuk pencairan PKH dan Kartu Sembako serta 

pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan penyediaan obat dan vaksin. Peningkatan 

Gambar 26. Perkembangan Komponen 

Belanja Negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Tabel 21. Realisasi Komponen Belanja 

Pemerintah Pusat 

Belanja 

Pemerintah 

Pusat 

APBN 

2021* 

Realisasi 2021 

Sep* 
Growth 

YoY (%) 

Belanja K/L 1,032,0 734,0 16,11 

Pegawai 268,0 182,4 1,3 

Barang 360,8 317,1 42,4 

Modal 246,8 118,7 62,2 

Sosial 156,4 115,8 -25,9 

Belanja Non-K/L 922,6 531,4 -8,3 

a.l. Pegawai 153,2 117,7 2,3 

Subsidi 172,4 132,0 15,5 

Lain-lain 1.954,6 1.265,3 4,4 

Total (neto) 1,032,0 734,0 16,11 

Sumber: Kementerian Keuangan | *triliun Rp 

Belanja Pemerintah 

Pusat 

Transfer Ke Daerah 

dan Dana Desa 

61,3 
%APBN 

Perpres 72 

September 2020 September 2021 

82,4 
%APBN 

Perpres 72 

 

68,1 
%APBN 

 

65,7 

%APBN  
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kinerja belanja K/L juga didorong oleh K/L bidang infrastruktur seperti Kementerian 

PUPR, antara lain untuk pembangunan jalan, bendungan, dan jaringan irigasi. Selain 

itu, realisasi Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI juga mendongkrak 

kinerja belanja K/L melalui pengadaan peralatan serta dukungan pelaksanaan 

protokol kesehatan dan ketertiban/ keamanan selama pandemi.  

Untuk Belanja Pegawai, realisasinya sampai dengan September 2021 mencapai 

Rp182,4 triliun atau tumbuh 1,3 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Realisasi 

tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk 

pembayaran THR dan gaji ke-13. 

Realisasi Belanja Barang sampai dengan September 2021 mencapai Rp317,1 triliun 

atau mengalami pertumbuhan sebesar 42,4 persen dibandingkan periode yang sama 

tahun 2020 (YoY). Pertumbuhan belanja barang tahun 2021 tersebut utamanya 

dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program untuk penanganan dampak Covid-

19, seperti dukungan penanganan kesehatan, pelaksanaan vaksinasi, pembayaran 

biaya klaim perawatan pasien Covid-19, bantuan pelaku usaha mikro, bantuan kuota 

internet, dan bantuan subsidi upah. 

Realisasi Belanja Modal sampai dengan September 2021 mencapai Rp118,7 triliun, 

atau tumbuh 62,2 persen (YoY). Pertumbuhan realisasi belanja modal ini utamanya 

dipengaruhi oleh pelaksanaan proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur 

konektivitas, serta pengadaan peralatan/mesin. Realisasi belanja modal tersebut 

masih ditopang oleh realisasi yang cukup besar pada jenis akun belanja modal Jalan, 

Irigasi, dan Jaringan, belanja modal Peralatan dan Mesin, serta belanja modal Gedung 

dan Bangunan. 

Selanjutnya, realisasi Belanja Non-K/L hingga September 2021 mencapai Rp541,4 

triliun (57,6 persen terhadap pagunya), terkontraksi sebesar 8,3 persen (YoY). Untuk 

Belanja Pegawai Non-K/L sampai dengan September 2021 telah terealisasi sebesar 

Rp117,7 triliun, tumbuh 2,3 persen (YoY) dari tahun 2020 yang antara lain digunakan 

untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan PNS/TNI/Polri dan 

pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara. 

Selanjutnya, subsidi sampai dengan September 2021 telah terealisasi sebesar Rp132,0 

triliun atau tumbuh sebesar 15,5 persen (YoY). Peningkatan ini terutama disebabkan 

realisasi subsidi energi yang mencapai Rp88,2 triliun dan realisasi subsidi non energi 

yang mencapai 43,8 persen (YoY). Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 

September 2021 mencapai Rp26,3 triliun. Realisasi tersebut utamanya digunakan 

untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasionaL, serta untuk dana 

Cadangan Beras Pemerintah sebesar Rp0,9 triliun dalam rangka pelaksanaan 

kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan penanganan 

tanggap darurat. 
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Selanjutnya, TKDD sampai dengan September 2021 terealisasi sebesar Rp541,5 triliun 

atau 68,1 persen dari Pagu APBN 2021. Realisasi tersebut lebih rendah 14,0 persen 

(YoY), terutama disebabkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang terkontraksi sebesar 

14,2 persen (YoY) serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang terkontraksi 

sebesar 58,8 persen (YoY). 

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) per akhir September 2021 telah mencapai 

Rp306,3 triliun atau 78,5 persen dari pagu DAU TA 2021. Jumlah tersebut turun 4,7 

persen (YoY) karena terdapat 90 pemerintah daerah yang belum memenuhi 

persyaratan penyaluran DAU sebagaimana diatur dalam PMK No. 233/PMK.07/2020 

dan PMK No. 94/PMK.07/2021 tentang perubahan PMK No. 17/PMK.07/2021 

mengenai pengelolaan TKDD tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung 

penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. 

Tabel 22. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Keterangan 
September 2020 September 2021 

Alokasi  Realisasi Alokasi  Realisasi % APBN 

Transfer Ke Daerah  692,7 572,0 723,5 491,3 67,9 

Dana Perimbangan 653,4 540,3 688,7 476,1 69,1 

Dana Bagi Hasil 86,4 70,0 102,0 60,1 58,9 

Dana Alokasi Umum 384,3 321,3 390,3 306,3 78,5 

Dana Transfer Khusus 182,6 149,0 196,4 109,8 55,9 

Dana Otonomi Khusus dan 

Dana Keistimewaan DIY 

20,9 15,7 21,3 6,9 32,4 

Dana Insentif Daerah 18,5 16,0 13,5 8,3 61,5 

Dana Desa 71,2 57,7 72,0 50,2 69,7 

Total 763,9 629,7 795,5 541,5 68,1 

Sumber: Kementerian Keuangan | dalam triliun Rp 

Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp60,1 triliun atau 58,9 persen 

dari pagu DBH TA 2021 pada Perpres No. 113 Tahun 2020. Terjadi penurunan sebesar 

14,2 persen (YoY) yang dipengaruhi belum disampaikannya persyaratan penyaluran 

DBH berupa Laporan Sanitasi, Laporan Penggunaan DBH Dana Reboisasi, Laporan 

DBH CHT, dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak oleh beberapa daerah. Percepatan 

penyaluran ini diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal daerah dalam mendukung 

pendanaan penanganan Covid-19 serta program pemberian vaksin di daerah. 

Selanjutnya, realisasi Dana Transfer Khusus (DTK) sampai dengan September 2021 

mencapai Rp109,8 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Fisik dan DAK Non Fisik. mencapai Rp20,5 triliun atau 31,5 persen dari pagu alokasi, 

menunjukkan adanya penurunan sebesar 58,8 persen (YoY). Hal tersebut disebabkan 
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adanya beberapa kebijakan akselerasi penyaluran pada tahun 2020, yaitu: (1) 

percepatan penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait kegiatan pencegahan 

dan/atau penanganan Covid-19; (2) percepatan penyampaian kontrak kegiatan DAK 

Fisik dalam aplikasi OMSPAN sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tentang 

Penghentian Barang/Jasa DAK Fisik TA 2020; dan (3) adanya relaksasi penyaluran DAK 

Fisik TA 2020 yaitu dilakukan secara sekaligus sesuai nilai kontrak. Untuk 

meningkatkan penyaluran DAK Fisik tahun 2021 dan pencapaian target prioritas 

nasional, diberikan perpanjangan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan 

DAK Fisik yang semula paling lambat 21 Juli 2021 menjadi 31 Agustus 2021 melalui 

KMK No. 13/KM.7/2021. 

Selanjutnya, penyaluran DAK Nonfisik hingga September 2021 telah terealisasi 

sebesar Rp89,3 triliun atau 68,0 persen dari pagu. Jumlah tersebut menunjukkan 

penurunan sebesar 9,9 persen (YoY) yang utamanya karena rekomendasi penyaluran 

dana BOS tahap III untuk 34 provinsi, sebesar Rp17,8 triliun dari K/L teknis baru 

diterima pada akhir September 2021 dan akan disalurkan pada bulan Oktober 2021.   

Realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir September 2021 ialah sebesar 

Rp50,2 triliun, lebih rendah Rp7,5 triliun (13,0 persen) dibandingkan realisasi pada 

periode yang sama pada tahun sebelumnya yang masih dipengaruhi adanya relaksasi 

penyaluran Dana Desa tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Meskipun realisasi 

Dana Desa lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, 

terdapat peningkatan kinerja penyaluran Dana Desa seiring ditetapkannya kebijakan 

relaksasi penyaluran Dana Desa dalam PMK Nomor 94/ PMK.07/2021 tentang 

Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA. 2021 

Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya. 

Berdasarkan capaian Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, hingga September 

2021, defisit anggaran mencapai Rp452,0 triliun atau sekitar 2,74 persen terhadap 

PDB. Besaran tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

2020 yang mencapai 4,41 persen PDB. Selanjutnya, realisasi keseimbangan primer 

pada September 2021 berada pada posisi negatif Rp198,3 triliun dari yang 

sebelumnya sebesar negatif Rp446,6 triliun pada September 2020. Pembiayaan 

anggaran, hingga September 2021 mencapai Rp621,9 triliun, atau terdapat kelebihan 

pembiayaan sebesar Rp169,9 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dari realisasi 

kelebihan pembiayaan periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp103,2 triliun. 

Dengan kondisi defisit anggaran tersebut, posisi utang Pemerintah per akhir 

September 2021 mencapai sebesar Rp6.711,5 triliun, dengan rasio utang pemerintah 

terhadap PDB diperkirakan sebesar 41,4 persen. Secara nominal, posisi utang 

Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode September 
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2021. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam 

fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19. 

 

Pembiayaan anggaran secara 

neto hingga September 2021 

mencapai Rp621,9 triliun atau 

61,8 persen dari pagu APBN 

2021. Realisasi pembiayaan 

anggaran tersebut utamanya 

bersumber dari pembiayaan 

utang yang mencapai Rp647,2 

triliun, terdiri dari Surat Berharga 

Negara (neto) sebesar Rp666,7 

triliun yang tumbuh negatif 

sebesar 15,7 persen (YoY) dan Pinjaman (neto) sebesar negatif Rp19,5 triliun yang 

tumbuh negatif sebesar 200,4 persen (YoY. Penerbitan SBN dikurangi dan untuk 

kebutuhan pembiayaan APBN dipenuhi melalui sumber lain seperti pemanfaatan 

Saldo Anggaran Lebih (SAL). 

Selanjutnya pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan investasi berupa 

pengeluaran investasi sebesar Rp75,2 triliun atau sebesar 40,7 persen dari pagu APBN 

2021. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang 

sama tahun 2020 yang sebesar Rp27,2 triliun. Akselerasi pembiayaan investasi ini 

diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, seperti pendidikan dan 

Gambar 27. Perkembangan Realisasi 

Defisit APBN 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Gambar 28. Perkembangan Utang 

Pemerintah Pusat 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

 

Tabel 23. Perkembangan Komponen 

Pembiayaan 

Jenis 

Pembiayaan 

September 2020 September 2021 

Nominal* 
% 

APBN 
Nominal* 

% 

APBN 

Utang 

(neto) 
810,0 66,4 647,2 55,0 

Investasi -27,2 10,6 -75,2 40,7 

Pinjaman 2,0 35,2 3,1 683,0 

Penjaminan -0,4 71,3   

Lainnya 0,2 0,2 46,7 296,4 

Sumber: Kementerian Keuangan | *triliun Rp 
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infrastruktur. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran yang cukup besar 

untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah senantiasa memperhatikan 

aspek kehati-hatian (prudent) dan akuntabel serta menjaga risiko tetap terkendali.  

Tabel 24. Rincian Realisasi Anggaran PC-PEN 2021 

Klaster 

Realisasi 

Audited 

2020 

Alokasi 

2021 

Realisasi 

s.d.  

22 Okt 

% Pagu 

2021 

Kesehatan 62,7 215,0 116,8 54,3 

Perlindungan Sosial 216,6 186,6 125,1 67,0 

Dukungan UMKM 

dan Koperasi 

173,0 162,4 63,2 38,9 

Insentif Usaha 58,4 62,8 60,7 96,7 

Program Prioritas 65,2 117,9 68,1 57,7 

Total 575,9 744,8 433,9 58,3 

Sumber: Kementerian Keuangan | dalam triliun Rp 

Dari sisi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), 

pemerintah telah menganggarkan Rp744,8 triliun untuk tahun 2021 yang terbagi 

dalam 5 klaster, yaitu kesehatan sebesar Rp215,0 triliun, perlindungan sosial Rp186,6 

triliun, insentif usaha Rp62,8 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp162,4 triliun, 

dan program prioritas Rp117,9 triliun. Alokasi tersebut meningkat sebesar 29,3 persen 

dari realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp575,9 triliun. 

Sampai dengan 22 Oktober 2021, realisasi program penanganan Covid-19 dan PEN 

mencapai Rp433,9 triliun atau 58,3 persen dari pagu. Rincian realisasi tersebut 

mencakup klaster kesehatan sebesar Rp116,7 triliun terutama bantuan Iuran JKN, 

pembagian paket obat untuk masyarakat, insentif tenaga kesehatan, dan pengadaan 

vaksin. Klaster perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp125,1 triliun, terutama untuk 

program Bansos untuk keluarga miskin antara lain untuk Program Keluarga Harapan 

(PKH), Kartu Sembako, dan Bansos Tunai, serta program Bansos lainnya, yaitu BLT 

Desa, Kartu Pra Kerja, dan bantuan kuota internet untuk peserta dan tenaga didik.  

Selanjutnya, realisasi program prioritas ialah sebesar Rp68,1 triliun yang digunakan 

untuk program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, ICT dan pengembangan 

kawasan strategis. Selain itu, realisasi anggaran dukungan UMKM dan korporasi ialah 

sebesar Rp63,2 triliun terutama berasal dari Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro 

(BPUM), pemberian IJP UMKM dan korporasi untuk KMK dijamin, serta penempatan 

dana pada perbankan. Terakhir, insentif kepada dunia usaha telah diberikan berupa 

insentif atas PPh21 DTP, PPh final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, 

Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, dan Penurunan 

Tarif PPh Badan, dan pemberian insentif usaha, dengan realisasi sebesar Rp60,7 triliun. 
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Tabel 25. Realisasi APBN s.d 30 September 2020 dan 2021 

(triliun rupiah) 

   2020 2021 

 

 Uraian  

 APBN 

Perpres  

72/2020 

 Realisasi s.d. 

 30 September  
 % APBN  

APBN Realisasi s.d.  

30 September 
% APBN 

 A   Pendapatan Negara  1.699,9 1.160,0 68,2 1.743,7 1.134,8 65,1 

  I. Pendapatan Dalam Negeri  1.698,6 1.154,3 68,0 1.742,8 1.353,8 77,7 

  1. Penerimaan Perpajakan  1.404,5 892,4 63,5 1.444,6 1.033,0 71,5 

  2. Penerimaan Negara Bukan Pajak  294,1 261,8 89,0 298,2 320,8 107,6 

  II. Hibah  1,3 5,7 439,2 0,9 1,0 112,2 

 B.   Belanja Negara  2.739,2 1.841,3 67,2 2.750,0 1.806,8 65,7 

  I. Belanja Pemerintah Pusat  1.975,2 1.211,6 61,3 1.954,6 1.265,3 64,7 

  1. Belanja K/L  836,4 632,2 75,6 1.032,0 734,0 71,1 

  2. Belanja Non K/L  1.138,9 579,5 50,9 922,6 531,4 57,6 

  II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa  763,9 629,7 82,4 795,5 541,5 68,1 

  1. Transfer ke Daerah  692,9 572,0 82,6 732,5 491,3 67,1 

  2. Dana Desa  71,2 57,7 81,0 72,0 50,2 69,7 

 C.   Keseimbangan Primer  -700,4 -446,6 63,8 -633,1 -198,3 31,3 

 D.   Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)  -1.039,2 -681,4 65,6 -1.006,4 -452,0 44,9 

  % Surplus (Defisit) Anggaran thd PDB  -6,34 -4,41 69,6 -5,70 -2,74 48,1 

 E.   Pembiayaan Anggaran  1.039,2 784,6 75,5 1.006,4 621,9 61,8 

  al. Pembiayaan Utang  1.220,5 810,0 66,4 1.177,4 647,2 55,0 

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021
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2.4 Moneter dan Jasa Keuangan 

Moneter 

Suku bunga acuan tetap dipertahankan sebesar 3,50 persen. Bank Indonesia 

memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo 

Rate (BI7DRR) sebesar 3,50 persen dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah 

ditengah masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat 

penambahan varian baru dan peningkatan penyebaran kasus Covid-19, disertai 

rencana The Fed untuk mulai melakukan tapering-off pada akhir November 2021. 

Kebijakan ini didukung kondisi perekonomian domestik yang stabil, salah satunya 

tercermin dari tingkat inflasi yang rendah.  

Pelonggaran kebijakan moneter dan 

stimulus fiskal dilanjutkan untuk 

mendukung pemulihan ekonomi 

domestik. Bank Indonesia melanjutkan 

kebijakan moneter longgar melalui 

kebijakan Quantitative Easing (QE) dan 

makroprudensial yang menekankan pada 

jalur kuantitas melalui penyediaan 

likuiditas perbankan, termasuk juga 

dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam membantu pembiayaan APBN 

tahun 2021. Bank Indonesia berkomitmen untuk membantu pendanaan APBN tahun 

2021 melalui pembelian SBN dari pasar perdana baik melalui mekanisme pasar 

maupun langsung, sebagaimana amanat UU No. 2 Tahun 2020 dan sesuai dengan 

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 

2020 yang disepakati untuk diperpanjang implementasinya hingga Desember 2021. 

Bank Indonesia kembali menambah likuiditas (QE) di perbankan sebesar Rp122,3 

triliun (per 17 September 2021). Bank Indonesia juga melanjutkan pembelian SBN di 

pasar perdana untuk mendukung pendanaan APBN 2021, mencapai Rp139,8 triliun 

hingga 17 September 2021, termasuk didalamnya skema lelang utama sebesar Rp 

64,4 triliun dan Greenshoe Option (GSO) sebesar Rp75,5 trilun. 

Burden sharing Pemerintah dan BI dalam penanganan Covid-19 dilanjutkan melalui 

Surat Keputusan Bersama (SKB) III yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2021 

sampai dengan 31 Desember 2022. Melalui SKB ini, BI akan membeli SBN melalui 

private placement sebesar Rp215 triliun pada tahun 2021 dan Rp224 triliun pada 

tahun 2022, ditujukan untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan, antara lain: (i) 

program vaksinasi; (ii) program penanganan kesehatan terkait pandemi Covid-19; 

dan (iii) program perlindungan masyarakat/usaha kecil terdampak. 

Tabel 26. Perkembangan Reverse 

Repo Surat Berharga Negara 

Tenor 
persen (%) 

Jul Agu Sep 

7 hari 3,50 3,50 3,50 

2 minggu 2,98 3,01 3,02 

1 bulan 3,01 3,03 3,03 

Sumber: SEKI Bank Indonesia 
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Sepanjang triwulan III tahun 2021 nilai tukar Rupiah mengalami penguatan, 

didukung aliran masuk modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik 

ditengah masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Pada triwulan III 

tahun 2021 rata-rata nilai tukar Rupiah sebesar Rp14.313 per USD, melemah 1,87 

persen (YtD). Namun demikian, jika dibandingkan triwulan III tahun 2020, Rupiah 

menguat 5,91 persen. Per 30 September 2021, nilai tukar Rupiah ditutup pada level 

Rp14.313 per USD.  

Dari sisi global, perbaikan prospek 

perekonomian global turut 

mendukung penguatan nilai tukar 

Rupiah ditengah masih tingginya 

ketidakpastian pasar keuangan global 

akibat rencana tapering-off The Fed 

dan kenaikan kasus varian Delta 

Covid-19. Hal tersebut tercermin dari 

net intflow investasi portofolio asing 

pada periode Juli - 17 September 

2021 sebesar USD1,5 miliar.  

Dari sisi domestik, membaiknya nilai 

tukar Rupiah dipengaruhi oleh 

peningkatan aliran modal sejalan 

dengan persepsi positif investor 

terhadap fundamental perekonomian 

Indonesia, tingginya imbal hasil aset 

keuangan domestik, kecukupan 

pasokan valuta asing domestik, 

berlanjutnya stimulus fiskal dan 

moneter, serta pelonggaran Kebijakan 

PPKM. 

Nilai tukar riil (REER) masih relatif 

lebih rendah dibandingkan negara-

negara di kawasan ASEAN. Indeks 

REER Rupiah pada Juli-September 

2021 berturut-turut sebesar 88,6; 89,4; dan 89,7 persen. Secara fundamental, REER 

Indonesia masih berada dibawah nilai wajar (undervalued). Relatif rendahnya nilai 

REER Indonesia tersebut mendorong daya saing perdagangan Indonesia di kawasan 

ASEAN. Posisi REER Indonesia pada akhir triwulan III lebih rendah dibandingkan 

Filipina, Thailand, dan Singapura, namun lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Posisi 

Gambar 29. Perkembangan Nilai Tukar 

Rupiah terhadap USD, 2019-2021 

 

Gambar 30. Real Effective Exchange Rate 

ASEAN-5, (2010=100) 

 
Sumber: Bloomberg 

 Sumber: Bloomberg 
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REER Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia secara berturut-turut sebesar 113,2; 

105,3; 100,8; dan 83,4 persen. 

Kondisi likuiditas perekonomian 

sangat longgar sejalan dengan 

kebijakan moneter akomodatif. 

Sepanjang periode triwulan III tahun 

2021, M2 tumbuh sebesar 8,9; 6,9; dan 

8,0 persen, lebih rendah dibandingkan 

triwulan II tahun 2021 yang secara 

berturut-turut sebesar 11,5; 8,1; dan 11,4 

persen. Peningkatan pertumbuhan M2 

pada akhir triwulan III tahun 2021 

terutama dipengaruhi kenaikan 

penyaluran kredit, setelah sebelumnya 

menurun pada Agustus 2021 akibat 

perlambatan pertumbuhan tagihan 

bersih kepada Pemerintah Pusat. 

Selanjutnya, pertumbuhan M1 pada Juli-September 2021 secara berturut-turut turun 

sebesar 13,6; 10,6; dan 11,2 persen. Penurunan M1 terjadi pada pada Juli dan Agustus 

2021, utamanya dipengaruhi perlambatan giro Rupiah. Namun demikian, pada 

September 2021 terjadi peningkatan M1, didorong oleh kenaikan pertumbuhan giro 

Rupiah dan tabungan Rupiah.  

Pada triwulan III tahun 2021 pertumbuhan uang kuasi mengalami fluktuasi sepanjang 

periode Juli-September 2021, secara berturut-turut mencapai 3,8; 2,8; dan 4,5 persen. 

Pada awal triwulan III penurunan uang kuasi dipengaruhi perlambatan pada seluruh 

komponen uang kuasi baik tabungan, simpanan berjangka, serta giro valas. 

Berlanjutnya penurunan uang kuasi pada pertengahan triwulan III dipengaruhi oleh 

kenaikan tabungan dan simpanan berjangka. Pada akhir triwulan III pertumbuhan 

uang kuasi mengalami kenaikan yang dikontribusikan oleh peningkatan seluruh 

instrumen. 

Likuiditas yang longgar mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak 

Ketiga (AL/DPK) sehingga mencapai 33,53 persen pada September 2021 dan juga 

mendorong rendahnya suku bunga PUAB overnight, sebesar 2,80 persen pada 

September 2021. Kebijakan pelonggaran likuiditas dan suku bunga kebijakan 

(BI7DRR) yang dipertahankan pada tingkat rendah direspon perbankan melalui 

berlanjutnya penurunan suku bunga dasar kredit perbankan. 

Gambar 31. Perkembangan Uang Beredar 

 
Sumber: Bank Indonesia 
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Pada triwulan III tahun 2021, tingkat inflasi tetap rendah dan masih berada 

dibawah batas bawah sasaran inflasi 2021 yaitu 2,0 – 4,0 persen (YoY). Tingkat 

inflasi tahunan (YoY) pada triwulan III 

tahun 2021 sebesar 1,60 persen (YoY), 

lebih tinggi dibandingkan periode 

yang sama pada tahun 2020, 

meskipun masih lebih rendah 

dibandingkan batas bawah sasaran 

inflasi 2021 yaitu 2,0 persen (YoY). 

Secara berturut-turut inflasi tahunan 

pada Juli – September 2021 sebesar 1,52; 1,59; dan 1,60 persen (YoY). Secara bulanan 

(MtM) pada periode yang sama, masing-masing mencapai 0,08; 0,03; dan -0,04 

persen. Capaian inflasi tahunan pada triwulan III tahun 2021 menunjukkan 

peningkatan bila dibandingkan triwulan II tahun 2021, meski secara bulanan 

mengalami deflasi pada September 2021 sebesar 0,04 persen (YoY).  

Inflasi inti mengalami pelemahan pada triwulan III tahun 2021, secara berturut-turut 

pada Juli–September 2021 sebesar 1,40; 1,31; dan 1,30. Perkembangan ini 

dipengaruhi oleh berlanjutnya penurunan harga komoditas emas perhiasan seiring 

pergerakan harga emas global, belum pulihnya permintaan global serta ditopang 

stabilitas nilai tukar yang terjaga.  

Daya beli masyarakat menunjukkan 

pelemahan pada awal triwulan III, terlihat 

dari IKK yang menurun cukup signifikan 

pada Juli 2021 mencapai 80,20, kembali 

memasuki zona pesimis (<100). Namun 

demikian, optimisme konsumen 

terhadap kondisi ekonomi tertahan 

seiring dengan kebijakan pengetatan 

mobilitas untuk mengatasi peningkatan 

penyebaran varian Delta Covid-19. IKK 

kembali menurun pada bulan Agustus 

2021 mencapai 77,3, namun telah terjadi 

pembalikan pada September mencapai 

95,5. Meskipun masih di zona pesimis, 

optimisme konsumen telah 

menunjukkan perbaikan sejalan dengan membaiknya mobilitas masyarakat pada 

triwulan III tahun 2021.  

Pada Juli – September 2021 secara berturut-turut inflasi volatile foods mencapai 2,97 

persen; 3,80 persen; dan 3,51 persen. Peningkatan inflasi volatile foods didorong oleh 

Tabel 27. Tingkat Inflasi Domestik  

 
2020 2021 

Jul Agu Sep Jul Agu Sep 

YoY 1,5 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 

MtM  -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,0 

YtD 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

Sumber: Badan Pusat Statistik  

Gambar 32. Perkembangan Indeks Harga 

Konsumen (IKK) dan Inflasi Inti 

 
Sumber: BI dan BPS 
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inflasi komoditas minyak goreng seiring dengan kenaikan harga crude palm oil (CPO) 

global. Kenaikan lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga komoditas aneka 

hortikultura, sayur-mayur, dan daging ayam ras, seiring terjaganya pasokan didukung 

panen di berbagai daerah sentra produksi.  

Inflasi kelompok administered prices pada triwulan III tahun 2021 mengalami tren 

kenaikan secara berturut-turut mencapai 0,61; 0,65; dan 0,99 persen (YoY) didorong 

oleh inflasi komoditas aneka rokok seiring berlanjutnya dampak kenaikan cukai 

tembakau. 

Berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat beberapa kelompok yang mengalami 

penurunan pada akhir triwulan III tahun 2021 diantaranya: (i) kelompok makanan, 

minuman dan tembakau dipengaruhi oleh penurunan harga telur ayam ras dan 

komoditas hortikultura (cabai rawit dan bawang merah) seiring terjaganya pasokan 

pada masa panen; (ii) kelompok pendidikan dipengaruhi berakhirnya masa tahun 

ajaran baru yang terjadi pada Agustus 2021 sehingga terjadi penurunan biaya 

pendidikan pada September 2021. Sedangkan kelompok yang mengalami kenaikan 

Tabel 28. Tingkat Inflasi Domestik 

Berdasarkan Komponen (YoY) 

Komponen 
Persentase (%) 

Jul Agu Sep 

Inti 1,40 1,31 1,30 

Harga Bergejolak 2,97 3,80 3,51 

Harga diatur 

pemerintah 

0,61 0,65 0,99 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Tabel 29. Inflasi Kelompok Pengeluaran 

(MtM) 

Kelompok 

Pengeluaran 

Persentase (%) 

Jul Agu Sep 

UMUM (headline) 0,08 0,03 -0,04 

Makanan, 

Minuman, dan 

Tembakau 

0,15 -0,32 -0,47 

Pakaian dan Alas 

Kaki 

0,08 -0,07 0,27 

Perumahan, Air, 

Listrik, dan Bahan 

bakar Lainnya  

0,05 0,05 0,08 

Perlengkapan, 

Peralatan, dam 

Pemeliharaan Rutin 

Rumah Tangga 

0,11 0,27 0,20 

Kesehatan 0,24 0,32 0,12 

Transportasi -0,01 -0,05 0,07 

Informasi, 

Komunikasi, dan 

Jasa Keuangan 

0,03 -0,01 -0,01 

Rekreasi, Olahraga, 

dan Budaya 

0,05 -0,07 0,11 

Pendidikan 0,18 1,20 0,10 

Penyediaan 

Makanan & 

Minuman/Restoran 

0,05 0,10 0,25 

Perawatan Pribadi 

dan Jasa Lainnya 

-0,07 0,15 0,04 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 33. Perkembangan Indeks Harga 

Pangan Strategis Nasional, (2018=100) 

 
Sumber: PIHPS 
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pada akhir triwulan III tahun 2021 diantaranya: (i) kelompok penyediaan makanan dan 

minuman/restoran sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat; dan (ii) 

kelompok transportasi dipengaruhi oleh mobilitas udara yang meningkat sejalan 

dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas 

Selanjutnya, perkembangan indeks harga pangan menunjukkan bahwa sebagian 

besar komoditas mengalami penurunan. Penurunan harga telur ayam ras dan 

komoditas hortikultura (cabai rawit dan bawang merah) didukung oleh terjaganya 

pasokan. Tren penurunan harga komoditas hortikultura ini dipengaruhi oleh pola 

musiman seiring masa panen yang berlangsung, selain itu permintaan masyarakat 

masih belum kembali normal setelah pemberlakuan pembatasan mobilitas. 

Sedangkan untuk komoditas minyak goreng terjadi tren kenaikan dipengaruhi oleh 

kenaikan harga crude palm oil (CPO) global. 

Jasa Keuangan 

Kondisi sektor jasa keuangan mulai terlihat adanya pemulihan, tercermin dari 

pertumbuhan kredit, meskipun masih terdapat risiko kredit yang dihadapi. 

Perbankan Konvensional. Kinerja 

perbankan konvensional secara umum 

masih terjaga dan fungsi intermediasi 

perbankan juga mulai mengalami 

perbaikan. 

Permodalan perbankan tercatat tinggi 

dan mengalami peningkatan, tercermin 

dari Rasio kecukupan modal (Capital 

Adequacy Ratio/CAR) pada bulan Agustus 

tahun 2021 yang mencapai 24,4 persen, 

meningkat dibandingkan dengan periode 

yang sama tahun sebelumnya sebesar 

23,5 persen. Rasio tersebut berada diatas 

threshold minimum yang ditetapkan yaitu 

8 persen. Dari sisi likuiditas, likuiditas 

perbankan masih mengalami 

pelonggaran, tercermin dari Loan to 

Deposit Ratio (LDR) yang menurun, yaitu dari 85,4 persen pada Agustus tahun 2020 

menjadi 79,4 persen pada Agustus 2021, didorong oleh pertumbuhan DPK yang 

masih sangat tinggi. Sementara itu, dari sisi risiko kredit, meningkatnya rasio kredit 

bermasalah (NonPerforming Loan/NPL) juga masih menjadi tantangan. Pada bulan 

Agustus 2021, rasio NPL sebesar 3,4 persen, meningkat dibandingkan periode yang 

Gambar 34. Kinerja Perbankan 

Konvensional 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

*data bulan Agustus 
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sama tahun sebelumnya sebesar 3,2 persen. Kemampuan bayar debitur ditengah 

ketidakpastian perekonomian masih menjadi faktor utama penentu risiko kredit yang 

dihadapi perbankan. 

Hingga triwulan III tahun 2021, total Dana 

Pihak Ketiga (DPK) perbankan masih 

tumbuh relatif tinggi. Meski melambat jika 

dibandingkan dengan triwulan II tahun 

2021, DPK pada Agustus tahun 2021 masih 

tumbuh tinggi sebesar 8,8 persen (YoY). 

Jika ditinjau dari komponennya, 

pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

komponen giro, yang selanjutnya diikuti 

oleh komponen tabungan dan deposito.  

Pertumbuhan deposito melambat seiring 

dengan penurunan suku bunga simpanan. 

Memasuki triwulan III tahun 2021, kondisi 

kredit perbankan terlihat cenderung stabil 

dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Pertumbuhan kredit sebesar 1,0 persen 

(YoY) pada Agustus tahun 2021. Walaupun 

sedikit menurun bila dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun lalu, 

pertumbuhan kredit mengalami perbaikan 

dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya. Hal ini didorong oleh 

membaiknya permintaan kredit, seiring 

dengan berlanjutnya pemulihan aktivitas 

korporasi. 

Jika ditinjau lebih lanjut, penyaluran kredit 

perbankan yang tumbuh positif tersebut, 

disebabkan oleh seluruh jenis kredit yang 

cenderung mengalami kenaikan dimana 

kenaikan tertinggi dialami oleh jenis kredit 

konsumsi. Perbaikan kredit konsumsi 

utamanya didorong oleh pertumbuhan 

kredit pemilikan rumah, sejalan dengan 

implementasi pelonggaran LTV dan 

insentif pajak oleh pemerintah. Selanjutnya, ditinjau dari lapangan usaha penerima 

kredit, terdapat beberapa sektor yang pertumbuhan kredit lebih besar dari sektor 

Gambar 35. Perkembangan DPK 

Perbankan Konvensional 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

*data bulan Agustus 

Gambar 36. Perkembangan Kredit  

Perbankan Konvensional 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

*data bulan Agustus 
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lainnya. Sektor tersebut diantaranya adalah sektor perikanan, transportasi, dan sektor 

pertanian yang pertumbuhan kreditnya masing-masing sebesar 16,3; 12,1; dan 5,7 

persen (YoY). 

Tabel 30. Perkembangan Kredit Bank Umum Konvensional 

Penerima Pembiayaan Lapangan Usaha 

2020 2021 

Q3 Q2 Q3* 

miliar Rp 

Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 378.779 399.890 400.443 

Perikanan 15.030 17.100 17.474 

Pertambangan dan Penggalian 156.036 138.023 145.920 

Industri Pengolahan 910.487 898.559 895.563 

Listrik, gas dan air 197.115 172.240 172.690 

Konstruksi 365.665 381.404 380.972 

Perdagangan Besar dan Eceran 938.110 953.558 955.616 

Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan 

minum 

114.990 118.892 119.981 

Transportasi. pergudangan dan komunikasi 256.134 289.327 287.137 

Perantara Keuangan 231.089 215.268 211.229 

Real Estate. Usaha Persewaan. dan Jasa 

Perusahaan 

263.302 257.040 253.308 

Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

31.772 30.576 30.461 

Jasa Pendidikan 13.899 13.706 13.765 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 28.874 27.491 27.203 

Jasa Kemasyarakatan. Sosial Budaya. Hiburan dan 

Perorangan lainnya 

84.644 96.010 95.325 

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 3.167 3.121 3.926 

Badan Internasional dan Badan Ekstra 

Internasional Lainnya 

327 373 365 

Kegiatan yang belum jelas batasannya 2.621 1.619 1.400 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan | *data bulan Agustus 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp285 triliun, meningkat sebesar Rp95 triliun dari target 

penyaluran tahun 2020. Hingga bulan Agustus tahun 2021, KUR telah disalurkan 

kepada 4,7 juta debitur, dengan total penyaluran sebesar Rp175,9 triliun (mencapai 

61,7 persen dari target yang ditetapkan). Penyaluran tersebut sebagian besar 

disalurkan kepada sektor perdagangan yang memiliki porsi sebesar 44,6 persen dari 

total KUR yang disalurkan, dan diikuti oleh sektor pertanian dan sektor jasa masing-

masing sebesar 30,1 dan 14,1 persen. 

Dalam penyalurannya, KUR terbagi menjadi 4 (empat) skema, yaitu KUR Super Mikro 

(pinjaman ≤ 10 juta), KUR Mikro (pinjaman ≤Rp25 juta), KUR Kecil (pinjaman Rp25–

200 juta), dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan skema tersebut, hingga 

Agustus 2021, KUR Mikro mendominasi total penyaluran KUR yaitu sebesar 63,5 
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persen, diikuti oleh KUR Kecil yaitu sebesar 34,3 persen, sementara sisanya adalah 

KUR Super Mikro sebesar 1,9 persen, dan KUR TKI sebesar 0,3 persen. Jika dilihat 

penyaluran KUR berdasarkan wilayah, penyaluran masih terkonsentrasi di wilayah 

Jawa dan Sumatera, dengan porsi masing-masing sebesar 55,6 dan 21,7 persen. 

Pasar Modal. Pasar modal domestik menunjukkan kinerja yang stabil dan terus 

membaik sejalan dengan penurunan signifikan kasus Covid-19 pada bulan September 

2021, percepatan vaksinasi, dan pemulihan ekonomi nasional. Penguatan tersebut 

terutama ditopang oleh jumlah investor domestik di pasar modal yang terus 

bertambah sehingga mampu menahan pengaruh aliran modal asing yang sangat 

rentan akan sentimen global. Per September 2021, jumlah investor mencapai 6,4 juta 

orang atau meningkat 65,7 persen jika dibandingkan posisi pada akhir 2020. Selain 

itu, penambahan emiten baru dan peningkatan signifikan aktivitas perdagangan pada 

Bursa Efek Indonesia juga turut menjadi faktor pendorong kinerja pasar modal yang 

terus meningkat. Perbaikan tersebut juga didorong oleh aliran modal asing yang 

mulai kembali masuk ke Indonesia. 

Peningkatan kinerja pasar saham tercermin dari nilai Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) dan kapitalisasi pasar yang sama-sama mengalami penguatan signifikan. IHSG 

tumbuh positif sebesar 29,1 persen (YoY) dan ditutup di level 6.286,9 pada triwulan 

III tahun 2021. Seiring dengan pergerakan IHSG, nilai kapitalisasi pasar mengalami 

peningkatan sebesar 36,2 persen ke level Rp7.711,8 jika dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun lalu. Penguatan ini juga sejalan dengan mayoritas bursa 

saham global yang mengalami penguatan cukup signifikan. 

Gambar 37. Perkembangan IHSG dan 

Nilai Kapitalisasi Pasar Saham 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan  

Gambar 38. Perkembangan 

Outstanding Obligasi Korporasi 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 
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Sementara itu, penghimpunan dana oleh korporasi melalui obligasi mengalami 

penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama 

tahun sebelumnya. Pada triwulan III tahun 2021, total nilai obligasi korporasi 

mencapai Rp422,0 triliun, atau turun sebesar 4,2 persen (YoY). Secara umum, kondisi 

ini dipengaruhi oleh faktor likuiditas dan risk appetite para investor yang masih cukup 

fluktuatif di tengah pandemi Covid-19. 

Asuransi. Kinerja Industri Asuransi pada triwulan III tahun 2021 sedikit mengalami 

perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, salah satunya tercermin dari 

perkembangan aset Industri Asuransi. Total aset Industri Asuransi mengalami 

kenaikan walaupun secara pertumbuhan masih lebih rendah dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya, yaitu total Aset sebesar Rp 1525,2 triliun atau mengalami 

pertumbuhan sebesar 16,2 persen (YoY), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,2 persen (YoY). 

Dana Pensiun. Pada triwulan III tahun 2021 kinerja Industri Dana Pensiun mengalami 

Peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, dapat dilihat jumlah investasi pada 

triwulan III tahun 2021 sebesar Rp308,8 triliun, atau tumbuh sebesar 8,7 persen (YoY). 

Sementara itu, jumlah aset neto sebesar Rp317,9 triliun, tumbuh 8,7 persen (YoY). 

Teknologi Keuangan. Dari sisi perkembangan industri teknologi keuangan (peer-to-

peer lending), nilai dari akumulasi jumlah pinjaman yang tersalurkan tumbuh sebesar 

104 persen (YoY), lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang 

tumbuh sebesar 95 persen (YoY). Sejalan dengan peningkatan akumulasi jumlah 

pinjaman yang tersalurkan, akumulasi rekening peminjam juga ikut tumbuh sebesar 

Gambar 39. Perkembangan Aset 

Industri Asuransi 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan  

 

Gambar 40. Perkembangan Jumlah Aset 

Bersih dan Jumlah Investasi Dana Pensiun 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2020 2021

(p
er

se
n

)

(t
ri

liu
n

 R
p

)

Aset
Pertumbuhan (%, YoY)

0

2

4

6

8

10

12

14

240

260

280

300

320

340

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2020 2021

(p
er

se
n

)

(t
ri

liu
n

 R
p

)

Aset
Investasi
Pert. Aset (%, YoY)
Pert. Investasi (%, YoY)



 

72 

 

140 persen (YoY), tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 

yang tumbuh 151 persen (YoY).  

Di sisi lain, peningkatan perekonomian nasional ditengah pandemi Covid-19, 

memberikan dampak kepada tingkat rasio kredit industri teknologi keuangan (TWP 

90) yang masih mengalami penyesuaian. Hal tersebut terlihat dari nilai TWP 90 

industri teknologi keuangan yang sedikit meningkat dari triwulan II 2021 ke triwulan 

III tahun 2021 yaitu 1,5 persen ke 1,9 persen, tetapi jika dibandingkan dengan triwulan 

III tahun 2020 dan triwulan III tahun 2021, terjadi penurunan TWP 90 secara signifikan 

dari 8,3 persen ke 1,9 persen. Penyesuaian nilai pada tingkat kredit industri teknologi 

keuangan dapat diartikan juga sebagai penyesuaian kemampuan membayar para 

debitur akibat dari pelemahan perekonomian nasional pada periode sebelumnya 

akibat pandemi Covid-19. 

Perbankan Syariah. Perlambatan ekonomi yang terus berlanjut akibat dari pandemi 

Covid-19 masih memberi tekanan pada kinerja perbankan. Namun demikian, kinerja 

perbankan syariah masih terjaga dan menunjukkan tanda pemulihan pada 

pertengahan triwulan III tahun 2021.  

Hal ini ditunjukan oleh Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) Bank 

Umum Syariah (24,7 persen) yang meningkat baik dibandingkan dengan angka CAR 

pada triwulan III tahun 2020 (20,4 persen), maupun jika dibandingkan secara quarter-

to-quarter (QtQ) dengan angka CAR pada triwulan II tahun 2021 (24,3 persen). 

Kualitas pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah juga membaik, hal ini terlihat 

dari menurun-stagnannya angka rasio pembiayaan bermasalah (NonPerforming 

  Gambar 41. Perkembangan Industri 

Teknologi Keuangan 

(peer-to-peer lending) 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

 

Gambar 42. Tingkat Wanprestasi 

Industri Teknologi Keuangan 

(peer-to-peer lending) 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 
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Financing/NPF) pada Agustus 2021 baik di bank umum syariah (BUS) maupun di unit 

usaha syariah (UUS). Per Agustus 2021, NPF pada BUS sebesar 3,2 persen atau 

stagnan dibandingkan dengan angka NPF pada triwulan II tahun 2021. Sedangkan 

NPF pada UUS per Agustus 2021 turun ke angka 2,9 persen atau turun dari 

sebelumnya 3,0 persen pada triwulan II.  

Selanjutnya dari sisi rasio likuiditas, angka rasio pembiayaan terhadap penghimpunan 

dana (Financing to Deposit Ratio/FDR) bank syariah mengalami tren penurunan 

namun masih pada angka yang aman, yang menunjukkan masih terjaganya 

pertumbuhan fungsi intermediasi perbankan syariah ditengah pandemi. Angka FDR 

BUS per Agustus 2021 (74,2 persen) menunjukkan penurunan baik jika dibandingkan 

dengan angka FDR pada triwulan III tahun 2020 (77,1) maupun jika dibandingkan 

secara QtQ dengan angka FDR pada triwulan II tahun 2021 (74,9 persen).  Angka FDR 

UUS per Agustus 2021 (98,8 persen) juga mengalami penurunan jika dibandingkan 

dengan angka FDR pada triwulan III tahun 2020, meskipun jika dibandingkan secara 

QtQ terjadi peningkatan.   

Selanjutnya, total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah pada Agustus 2021 

tumbuh sebesar 14,7 persen (YoY) atau menjadi sebesar Rp490,7 triliun. Total aset 

perbankan syariah (BUS dan UUS) juga tumbuh 15,3 persen (YoY) atau menjadi 

sebesar Rp619,1 triliun per Agustus 2021. Sejalan dengan pertumbuhan DPK dan aset, 

pembiayaan perbankan syariah (BUS dan UUS) juga tumbuh meskipun lebih rendah 

daripada pertumbuhan DPK dan aset, yaitu tumbuh 7,7 persen (YoY) atau menjadi 

Rp396,8 triliun per Agustus 2021. 

Gambar 43. Kinerja Bank Umum Syariah 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

*data bulan Agustus 

Gambar 44. Kinerja Unit Usaha Syariah 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

*data bulan Agustus 
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Selanjutnya, apabila ditinjau secara lebih detail berdasarkan jenis atau tujuan 

penggunaannya, pembiayaan perbankan syariah per Agustus 2021 masih didominasi 

oleh pembiayaan konsumsi, yaitu sebesar Rp197,3 triliun. Selain mendominasi secara 

proporsi, pertumbuhan pembiayaan konsumsi yang sebesar 15,9 persen (YoY) juga 

merupakan penyumbang terbesar angka pertumbuhan total penyaluran pembiayaan 

perbankan Syariah. Selain untuk pembiayaan konsumtif, pembiayaan perbankan 

Syariah juga disalurkan untuk pembiayaan produktif yaitu untuk tujuan modal kerja 

dan investasi yang per Agustus 2021 masing-masing adalah sebesar Rp113,3 triliun 

dan Rp86,2 triliun, atau tumbuh positif masing-masing sebesar 0,1 persen (YoY) dan 

1,4 persen (YoY). 

Apabila penyaluran pembiayaan produktif ditinjau secara sektoral, sektor 

perdagangan besar dan eceran;  sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan 

masih mendominasi peyaluran pembiayaan perbankan syariah hingga bulan Agustus 

tahun 2021, dengan nilai penyaluran pembiayaan masing-masing sebesar Rp42,7 

triliun, Rp35 triliun dan  Rp28,9 triliun. Ketiga sektor utama ini juga tumbuh positif 

yakni; (1) sektor perdagangan besar dan eceran, (2) sektor kontruksi, dan (3) sektor 

industri pengolahan, masing-masing sebesar 11,0 persen (YoY), 4,4 persen (YoY), dan 

7,3 persen (YoY) per Agustus 2021.   

Beberapa sektor lain yang juga mengalami pertumbuhan penyaluran pembiayaan 

yang positif (YoY) pada Agustus tahun 2021 adalah sektor perikanan, admistrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan 

dan kegiatan sosial, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan 

Gambar 45. Dana Pihak Ketiga, 

Pembiayaan, dan Total Aset  

Perbankan Syariah 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

*data bulan Agustus 

Tabel 31. Perkembangan Pembiayaan 

Perbankan Syariah 

Pembiayaan 

Berdasarkan Jenis 

Akad 

2020 2021 

Q3 Q2 Q3* 

triliun Rp 

Pembiayaan Modal 

Kerja 

114,6 112,0 113,3 

Pembiayaan 

Investasi 

85,2 87,0 86,2 

Pembiayaan 

Konsumsi 

174,2 195,1 197,3 

Total Pembiayaan 374,1 394,1  396,8  

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

*data bulan Agustus 0
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serta jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Sementara itu, jika dilihat 

berdasarkan persentase pertumbuhan, sektor dengan pertumbuhan penyaluran 

pembiayaan tertinggi (YoY) pada Agustus 2021 adalah pada sektor admistrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, yaitu sebesar 149 persen (YoY). 

Namun demikian, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tidak terjadi di 

seluruh sektor ekonomi, melainkan terdapat 8 sektor yang mengalami penurunan 

penyaluran pembiayaan (YoY) dari perbankan syariah per Agustus 2021. Tiga sektor 

dengan penurunan tertinggi yaitu: sektor kegiatan yang belum jelas batasannya yang 

turun sebesar 44,6 persen (YoY); pertambangan dan penggalian turun sebesar 15,9 

persen (YoY); dan Perantara Keuangan turun sebesar 14,6 persen (YoY). 

Tabel 32. Penyaluran Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha  

Penerima Pembiayaan Lapangan Usaha 

2020 2021 

Q3 Q2 Q3* 

miliar Rp 

Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 15.659 15.436 15.369 

Perikanan 1.837 1.883 1.952 

Pertambangan dan Penggalian 6.129 5.437 5.135 

Industri Pengolahan 27.475 27.273 28.948 

Listrik, gas dan air 11.823 11.319 11.019 

Konstruksi 34.887 36.210 35.141 

Perdagangan Besar dan Eceran 39.069 40.895 42.706 

Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan 

minum 

5.058 4.684 4.628 

Transportasi, pergudangan dan komunikasi 11.727 11.177 10.923 

Perantara Keuangan 15.475 14.525 13.586 

Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa 

Perusahaan 

12.671 11.790 11.752 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

25 54 42 

Jasa Pendidikan 6.390 6.790 6.747 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.062 6.229 6.266 

Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan 

Perorangan lainnya 

3.634 3.738 3.799 

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 653 665 763 

Badan Internasional dan Badan Ekstra 

Internasional Lainnya 

0 0 0 

Kegiatan yang belum jelas batasannya 1.239 906 702 

Total 199.813 199.011 199.479 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan | *data bulan Agustus

Pasar Modal Syariah. Pasar modal Syariah menunjukkan kinerja pertumbuhan yang 

cukup signifikan hingga triwulan III tahun 2021. Kondisi tersebut sejalan dengan 

program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya juga 

dipengaruhi oleh bertambahnya indeks baru pada April 2021 yaitu indeks IDX-MES 
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BUMN 17. Bertambahnya indeks baru tersebut berpengaruh terhadap peningkatan 

kapitalisasi pasar saham syariah secara umum. Dilihat dari segi kapitalisasi pasar Index 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang berisikan seluruh emiten saham syariah yang 

likuid di bursa mengalami peningkatan sangat signifikan jika dibandingkan periode 

yang sama pada tahun sebelumnya terkoreksi 22,8 persen (YoY) menjadi 22,9 persen 

(YoY). Hal ini juga terlihat dari nilai penutupan akhir indeks triwulan III pada ISSI yang 

ditutup pada nilai 182 poin, nilai tersebut tumbuh 38,1 poin dibandingkan triwulan III 

tahun 2020 (YoY). Bahkan nilai kapitalisasi pasar ISSI pada triwulan sebelumnya pada 

tahun yang sama sebesar 4,5 persen (QtQ). Peningkatan kapitalisasi pasar dan nilai 

indeks saham ISSI juga dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan teknologi dalam 

berinvestasi sebagai efek dari adanya pandemi Covid-19. Salah satunya adalah 

pemanfaatan Shariah Online Trading System (SOTS), dimana saat ini telah terdapat 14 

penyedia SOTS dan akan diperkirakan terus bertambah. 

Selain pasar saham, perkembangan positif juga terjadi di pasar sukuk. Apabila dilihat 

berdasarkan perkembangan nilai outstanding, dibandingkan periode yang pada 

tahun sebelumnya, nilai outstanding sukuk tumbuh positif dimana sukuk korporasi 

tumbuh sebesar 19,3 persen (YoY) dan SBSN tumbuh sebesar 21,7 persen (YoY). 

Begitu juga jika dilihat secara triwulanan, nilai outstanding sukuk korporasi pada 

triwulan III tahun 2021 ini tumbuh 1,3 persen dan SBSN tumbuh sebesar 3,6 persen 

dibandingkan dengan nilai pada triwulan II tahun 2021. Peningkatan outstanding 

tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji 

(BPKH) untuk memindahkan sebagian besar porsi investasinya ke SBSN rupiah atau 

60,3 persen dari total dana kelolaan BPKH  sebesar Rp149 triliun. 

Gambar 46. Kapitalisasi Pasar dan Nilai 

Indeks Saham ISSI  

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

Gambar 47. Outstanding Sukuk 

Korporasi dan SBSN 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan  
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Industri Keuangan Nonbank Syariah 

(IKNBS). Pada triwulan III tahun 2021, 

Industri Keuangan Non-Bank Syariah 

(IKNBS) secara umum menunjukkan 

tren positif di saat proses pemulihan 

ekonomi akibat dampak Covid-19 

sedang berlangsung. Kondisi tersebut 

tercermin dari pertumbuhan total aset 

IKNBS, yaitu sebesar 5,4 persen (YoY). 

Apabila ditinjau secara QtQ kontribusi 

pertumbuhan IKNBS didorong oleh 

pertumbuhan Asuransi Syariah, 

Lembaga Pembiayaan Syariah, Dana 

Pensiun Syariah dan Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah. Penurunan 

secara QtQ hanya terjadi  pada 

penurunan Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah dan Finansial Terknologi Syariah 

masing-masing sebesar (-1,5 persen) 

dan (-44,4 persen). Penurunan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah terjadi karena 

penyaluran pembiayaan yang sulit untuk disalurkan serta kredit yang macet. 

Sedangkan penurunan pada Finansial Teknologi, salah satunya karena adanya 

pencabutan operasional dari salah satu fintech lending syariah yang ada. 

Apabila ditinjau year-on-year (YoY), Dana Pensiun Syariah mengalami pertumbuhan 

total aset tertinggi, yaitu 26,3 persen, diikuti oleh pertumbuhan lembaga keuangan 

mikro syariah (10,2 persen), lembaga jasa keuangan khusus Syariah (8,3 persen), 

asuransi syariah (6,1 persen) dan fintech syariah (2,4 persen). Sedangkan lembaga 

pembiayaan Syariah mengalami penurunan sebesar (-5,2 persen). 

2.5 Neraca Pembayaran 

Neraca Pembayaran Indonesia surplus USD10,7 miliar, setelah pada triwulan 

sebelumnya defisit USD0,4 miliar. Surplus tersebut didorong oleh surplus tinggi pada 

neraca transaksi berjalan serta peningkatan surplus neraca transaksi modal dan 

finansial. 

Neraca transaksi berjalan pada triwulan III tahun 2021 surplus mencapai USD4,5 miliar 

atau setara 1,5 persen dari PDB, berbalik cukup signifikan dibandingkan triwulan 

sebelumnya yang mengalami defisit USD2,0 miliar atau 0,7 persen dari PDB. Kinerja 

positif tersebut terutama dikontribusikan oleh surplus neraca barang yang makin 

Tabel 33. Aset IKNB Syariah 2019-2020 

Uraian 

2020 2021 

Q3 Q2 Q3 

miliar Rp 

Asuransi 

Syariah 

41.168  42.813  43.618  

Lembaga 

Pembiayaan 

Syariah 

23.517  21.432  22.284  

Dana Pensiun 

Syariah 

6.712 7.950  8.477  

Lembaga Jasa 

Keuangan 

Khusus 

Syariah 

39.485 43.415  42.770  

Lembaga 

Keuangan 

Mikro Syariah 

488,8 519,0  538,7  

Financial 

Teknologi 

Syariah 

72,7 133,7 74,4 

Total Aset 111.810 116.263 117.825 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 
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meningkat, didukung oleh kenaikan ekspor nonmigas yang sejalan dengan masih 

kuatnya permintaan dari negara mitra dagang dan masih berlanjutnya kenaikan harga 

komoditas ekspor utama di pasar internasional. 

Neraca perdagangan nonmigas 

mengalami surplus sebesar USD17,9 

miliar, lebih tinggi dibandingkan surplus 

periode sebelumnya yang mencapai 

USD11,5 miliar. Surplus neraca 

perdagangan tersebut naik signifikan dan 

menjadi capaian surplus tertinggi yang 

pernah dicapai oleh Indonesia. Adapun 

kinerja ekspor nonmigas ditopang kuat 

oleh terakselerasinya sebagian besar 

komoditas ekspor nonmigas, ditengan 

kenaikan impor nonmigas. 

Sementara itu, neraca perdagangan 

migas pada triwulan III tahun 2021 

mengalami defisit sebesar USD2,9 miliar, 

lebih rendah dibandingkan dengan defisit 

triwulan sebelumnya yang mencapai USD3,1 miliar, namun jauh meningkat 

dibandingkan dengan defisit pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang 

hanya sebesar USD0,7 miliar. Perbaikan kinerja neraca perdagangan migas 

dibandingkan triwulan sebelumnya terutama disebabkan oleh defisit neraca minyak 

yang menurun. Adapun defisit neraca minyak yang mengalami perbaikan didorong 

oleh penurunan nilai impor minyak yang lebih dalam dibandingkan dengan 

penurunan ekspor minyak. Di sisi lain, neraca gas relatif stabil dibandingkan triwulan 

sebelumnya, yaitu sebesar USD0,7 miliar. 

Neraca jasa mengalami defisit USD3,6 miliar, capaian tersebut sedikit lebih 

rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar USD3,7 miliar. Perbaikan 

defisit neraca jasa terutama bersumber dari penurunan defisit neraca jasa 

transportasi, jasa pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penggunaan kekayaan 

intelektual. Perbaikan defisit lebih jauh tertahan oleh memburuknya jasa keuangan 

yang mengalami penurunan surplus pada triwulan II tahun 2021. 

Defisit neraca jasa transportasi menjadi komponen penyumbang defisit neraca jasa 

terbesar mencapai sebesar USD 1,5 miliar pada triwulan III tahun 2021. Capaian 

tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya USD1,6 miliar. 

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya ekspor jasa freight 

menjadi USD0,7 miliar dari triwulan sebelumnya USD0,6 miliar, sejalan dengan kinerja 

Gambar 48. Perkembangan  

Neraca Pembayaran Indonesia 

 
Sumber: Bank Indonesia 
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ekspor barang yang membaik. Di sisi lain, perbaikan defisit neraca jasa transportasi 

tertahan oleh pembayaran (impor) jasa freight yang juga mengalami peningkatan 

defisit menjadi USD2,2 miliar dari sebelumnya sebesar USD2,1 miliar, sejalan dengan 

kenaikan impor barang pada triwulan III tahun 2021. 

Selanjutnya, neraca jasa perjalanan 

mengalami surplus sebesar USD7,9 juta, 

menurun dibandingkan dengan surplus 

pada triwulan sebelumnya yang 

mencapai USD48,9 juta. Penurunan 

surplus tersebut bersumber dari 

penurunan jasa perjalanan sebesar 36,2 

persen, lebih besar dibandingkan 

penurunan pembayaran jasa perjelanan 

sebesar 3,7 persen. Penerimaan jasa 

perjalanan dari wisman tercatat sebesar 

USD76,9 juta, lebih rendah dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya sebesar 

USD120,5 juta, seiring dengan 

menurunnya jumlah kunjungan wisman 

ke Indonesia selama triwulan III tahun 

2021 yaitu sebesar 387 ribu kunjungan, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya 415 ribu kunjungan atau turun sebesar 6,8 persen. 

Defisit neraca pendapatan primer 

meningkat, neraca pendapatan 

sekunder stabil. Defisit neraca 

pendapatan primer sebesar USD8,3 

miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya USD8,1 miliar 

maupun triwulan sama pada tahun 2020 

sebesar USD7,4 miliar. meningkatnya 

defisit neraca pendapatan primer secara 

triwulanan didorong oleh kenaikan 

pembayaran imbal hasil atas investasi 

langsung yang melampui peningkatan 

penerimaan penduduk atas investasi 

langsung dan portofolio. 

Sementara itu, neraca pendapatan 

sekunder surplus sebesar USD1,4 miliar, 

sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya USD1,5 miliar, namun 

Gambar 49. Neraca Jasa  

Perjalanan dan Transportasi  

 
Sumber: Bank Indonesia 

Gambar 50. Neraca Pendapatan  

Primer dan Sekunder 

 
Sumber: Bank Indonesia 
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relatif sama dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. 

Secara triwulanan, perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan penerimaan 

transfer lainnya sektor swasta, ditengah relatif stabilnya transfer personal, baik terkait 

penerimaan maupun pembayaran remitansi. 

Transaksi modal dan finansial 

mengalami surplus sebesar USD6,1 

miliar atau setara dengan 2,0 persen dari 

PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan 

surplus pada triwulan sebelumnya 

sebesar USD1,6 miliar atau 0,6 persen dari 

PDB. Adapun surplus tersebut ditopang 

oleh transaksi investasi lainnya yang 

mengalami surplus, yang mana triwulan 

sebelumnya mengalami defisit, di tengan 

penurunan surplus investasi langsung 

dan investasi portofolio. Berlanjutnya 

kinerja positif perekonomian pada 

triwulan III tahun 2021 ditengah tingginya 

penyebaran pandemi Covid-19 

berkontribusi terhadap terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek 

perekonomian Indonesia. Adapun investor asing masih terjadi net inflow investasi 

langsung di Indonesia, meskipun nilainya menurun seiring dengan peningkatan 

pembatasan mobilitas karena kenaikan penyebaran pandemi Covid-19. Sementara 

itu, arus modal asing dalam bentuk investasi portofolio masih masuk ke pasar 

keuangan domestik, walaupun lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Penurunan 

arus masuk tersebut antara lain disebabkan oleh adanya net outflow surat utang 

pemerintah dan lebih rendahnya penerbitan global bond korporasi. Di sisi lain, 

transaksi investasi lainnya surplus, berbalik dari defisit pada triwulan sebelumnya 

terutama disebabkan oleh adanya inflow dari alokasi SDR di tengah lebih rendahnya 

pembayaran pinjaman luar negeri, sesuai dengan pola triwulanan. 

Investasi langsung pada triwulan III tahun 2021 masih mengalami surplus namun 

lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ditengah pembatasan 

mobilitas karena pandemi Covid-19. Keberhasilan pemerintah dalam mengatasi 

meluasnya pandemi Covid-19 secara cepat dapat mempertahankan kepercayaan 

investor asing terhadap prospek perekonomian Indonesia sehingga investasi asing 

masih terus mengalir ke Indonesia. Investasi langsung mencatat arus neto (surplus) 

USD3,3 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 

USD5,3 miliar, namun jauh lebih baik daripada capaian pada triwulan yang sama pada 

Gambar 51. Neraca Transaksi Finansial 

 
Sumber: Bank Indonesia 
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tahun sebelumnya yang hanya sebesar USUD1,0 miliar. Penurunan surplus investasi 

langsung tersebut disebabkan oleh kenaikan arus keluar neto di sisi kewajiban. 

Kinerja investasi portofolio surplus sebesar USD1,1 miliar, menurun dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya sebesar USD4,0 miliar. Penurunan surplus tersebut 

terutama bersumber dari penurunan arus masuk investasi portofolio di sisi kewajiban 

dari USD4,7 miliar pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar USD1,5 miliar. 

Sementara itu, di sisi aset, penduduk Indonesia tercatat melakukan neto pembelian 

surat berharga di luar negeri (outflow) sebesar USD0,3 miliar, lebih rendah 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD0,7 miliar (net 

outflow). 

Selanjutnya, posisi cadangan devisa relatif stabil pada akhir triwulan III tahun 2021 

sebesar USD146,9 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 

8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas 

standar kecukupan internasional yaitu 3 bulan. 
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Tabel 34. Neraca Pembayaran 

Tahun 2016 – Triwulan III/2021 

(miliar USD) 

 2016 2017 2018 2019 2020:1 2020:2 2020:3 2020:4 2021:1 2021:2 2021:3 

TRANSAKSI BERJALAN -17,0 -16,2 -30,6 -30,3 -3,5 -2,9 1,0 0,8 -1,1 -2,0 4,5 

BARANG 15,3 18,8 -0,2 3,5 4,5 4,0 9,8 10,0 7,6 8,3 15,0 

Ekspor 144,5 168,9 180,7 168,5 41,7 34,6 40,8 46,2 49,4 54,3 61,7 

Impor -129,2 -150,1 -181,0 -164,9 -37,2 -30,7 -31,0 -36,2 -41,7 -46,0 -46,7 

Barang Dagangan Umum 14,7 17,9 -0,2 1,6 3,2 2,5 8,7 10,1 7,7 8,4 15,2 

Ekspor 143,1 167,0 178,7 164,9 40,0 33,0 39,2 45,6 48,9 53,9 61,4 

Impor -128,4 -149,1 -178,9 -163,3 -36,8 -30,5 -30,5 -35,5 -41,2 -45,4 -46,1 

a. Nonmigas 19,5 25,3 11,2 12,0 5,8 3,3 9,4 11,3 10,0 11,6 18,1 

Ekspor 130,2 151,4 161,1 152,9 37,7 31,2 37,2 43,2 45,9 50,5 58,1 

Impor -110,7 -126,2 -149,9 -141,0 -31,9 -27,9 -27,8 -31,8 -35,9 -38,9 -40,0 

b. Migas -4,8 -7,3 -11,4 -10,3 -2,6 -0,8 -0,7 -1,2 -2,3 -3,1 -2,9 

Ekspor 12,9 15,6 17,6 12,0 2,3 1,8 2,0 2,4 3,0 3,3 3,3 

Impor -17,7 -22,9 -29,0 -22,3 -4,9 -2,6 -2,7 -3,6 -5,3 -6,5 -6,2 

Barang Lainnya 0,6 0,9 0,0 1,9 1,3 1,5 1,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 

Ekspor 1,4 1,9 2,0 3,5 1,7 1,6 1,6 0,6 0,5 0,5 0,4 

Impor -0,8 -1,0 -2,0 -1,7 -0,4 -0,1 -0,5 -0,7 -0,6 -0,6 -0,6 

JASA-JASA -7,1 -7,4 -6,5 -7,6 -1,7 -2,1 -2,8 -3,1 -3,4 -3,7 -3,6 

Ekspor 23,3 25,3 31,2 31,6 6,2 2,6 2,8 3,3 3,2 3,1 3,4 

Impor -30,4 -32,7 -37,7 -39,3 -7,9 -4,7 -5,6 -6,4 -6,6 -6,9 -7,0 

PENDAPATAN PRIMER -29,6 -32,1 -30,8 -33,8 -7,9 -6,2 -7,4 -7,4 -6,7 -8,1 -8,3 

PENDAPATAN SEKUNDER 4,5 4,5 6,9 7,6 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 

TRANSAKSI MODAL 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TRANSAKSI FINANSIAL 29,3 28,7 25,1 36,6 -3,0 11,0 0,9 -1,0 5,7 1,6 6,1 

Aset 15,9 -18,4 -19,2 -15,3 -4,7 -1,4 -2,5 -8,4 -3,9 -3,9 -6,9 

Kewajiban 13,4 47,1 44,3 51,9 1,7 12,4 3,4 7,4 9,6 5,5 13,0 

INVESTASI LANGSUNG 16,1 18,5 12,5 20,5 4,3 4,5 1,0 4,3 4,4 5,3 3,3 

Aset 11,6 -2,0 -6,4 -4,5 -0,7 -0,7 -2,8 -0,9 -0,9 -0,7 -1,2 

Kewajiban 4,5 20,5 18,9 25,0 5,0 5,2 3,7 5,2 5,3 6,0 4,5 
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Lanjutan Tabel 34 Neraca Pembayaran 

Tahun 2016 – Triwulan III/2021 

(miliar USD) 
 2016 2017 2018 2019 2020:1 2020:2 2020:3 2020:4 2021:1 2021:2 2021:3 

INVESTASI PORTFOLIO 19,0 21,1 9,3 22,0 -6,3 9,7 -2,0 2,0 4,9 4,0 1,1 

Aset 2,2 -3,4 -5,2 0,4 -0,1 -0,2 -0,3 -0,7 -0,3 -0,7 -0,3 

Kewajiban 16,8 24,4 14,5 21,6 -6,3 9,9 -1,7 2,6 5,2 4,7 1,5 

DERIVATIF FINANSIAL 0,0 -0,1 0,0 0,2 -0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 

INVESTASI LAINNYA -5,8 -10,7 3,3 -6,1 -0,6 -3,4 1,9 -7,4 -3,7 -7,7 1,5 

TOTAL 12,4 12,5 -5,4 6,3 -6,4 8,1 1,9 -0,1 4,6 -0,3 10,6 

NERACA KESELURUHAN 12,1 11,6 -7,1 4,7 -8,5 9,2 2,1 -0,2 4,1 -0,4 10,7 

Posisi Cadangan Devisa 116,4 130,2 120,7 0,1 121,0 131,7 135,2 135,9 137,1 137,1 146,9 

Dalam Bulan Impor 8 8 6,4 7,3 7,0 8,1 9,1 9,8 9,7 8,8 8,6 

Transaksi Berjalan/PDB (%) -2 -2 -3,7 -2,7 -1,3 -1,2 0,4 0,3 -0,4 -0,7 1,5 
 

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Neraca Perdagangan  

Neraca perdagangan Indonesia 

kembali surplus sebesar USD13,2 

miliar. Seiring dengan pemulihan 

ekonomi Indonesia yang makin 

membaik, ekspor dan impor pada 

triwulan III tahun 2021 terus 

menunjukkan kenaikan dibandingkan 

triwulan sebelumnya maupun periode 

yang sama tahun sebelumnya. Secara 

total, neraca perdagangan Indonesia 

meningkat 109,9 persen (QtQ) atau 

sebesar 67,1 persen dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Surplus neraca perdagangan tersebut 

terutama dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang mencapai 

USD15,9 miliar. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih defisit. 

Neraca perdagangan nonmigas 

Pada triwulan III tahun 2021, 

neraca nonmigas Indonesia surplus 

USD15,9 miliar atau tumbuh 75,6 

persen (YoY). Surplus perdagangan 

nonmigas didorong oleh 

pertumbuhan ekspor nonmigas 

sebesar 50,6 persen (YoY). Impor 

nonmigas juga tumbuh seiring 

dengan pertumbuhan sektor industri 

manufaktur. Meskipun tumbuh lebih 

lambat dibandingkan pertumbuhan 

ekspor nonmigas, impor nonmigas 

tumbuh 43,0 persen (YoY).  

Dilihat berdasarkan sektornya, pertumbuhan ekspor nonmigas pada triwulan III tahun 

2021 terutama didorong oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh 39,4 persen 

(YoY) serta sektor pertambangan dan lainnya yang pertumbuhannya mencapai 157,1 

persen (YoY). Sementara itu, ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 

16,1 persen (QtQ), meskipun nilai ekspornya turun 4,7 persen dibandingkan triwulan 

III tahun 2020. 

  

Tabel 35. Neraca Perdagangan 

Uraian 

2020 2021 

Q3 Q2 Q3 

juta USD 

Neraca Total 7.924,6  6.308,5 13.242,4 

     Ekspor Total 40.701,4 53.966,1 61.418,5 

     Impor Total 32.776,8 47.657,6 48.176,1 

Neraca Nonmigas 9.078,3 9.521,1 15.942,9 

     Ekspor Nonmigas 38.774,1 50.806,1 58.409,3 

     Impor Nonmigas 29.695,8 41.285,0 42.466,4 

Neraca Migas -1.153,7 -3.220,2 -2.700,5 

     Ekspor Migas 1.927,3 3.162,9 3.009,2 

     Impor Migas 3.081,0 6.383,1 5.709,7 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 

Tabel 36.  Nilai Ekspor Nonmigas 

berdasarkan Sektor 

Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(juta USD) 

Growth (%) Share 

thd 

Total* 

(%) 
QtQ YoY 

Ekspor Nonmigas 58.409,3 15,0 50,6 95,1 

Pertanian 1054,6 16,1 -4,7 1,7 
 

Industri 

Pengolahan 

46793,6 11,1 39,4 76,2 

 

Pertambangan 

dan lainnya 

10561,0 35,6 157,1 17,2 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 

*share terhadap total ekpor 
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Box 1: Perkembangan Pemulihan Perdagangan Barang 

Berdasarkan rilis terbaru WTO1, nilai perdagangan barang dunia pada tahun 2021 

diproyeksi tumbuh 10,8 persen (YoY), lebih tinggi 8,0 persen dibandingkan proyeksi 

bulan Maret 2021. Dari sisi volume, perdagangan barang dunia pada triwulan II tahun 

2021 tumbuh 22,0 persen (YoY), namun diprediksi melambat hingga 10,9 persen (YoY) 

pada triwulan III dan 6,6 persen (YoY) pada triwulan IV. 

Perdagangan barang dunia memang telah mendekati tren jangka panjang pra-

pandemi. Namun demikian, resiko terjadinya perlambatan saat ini sedang 

mendominasi akibat ketegangan rantai pasok global dan pandemi Covid-19 sendiri. 

Selain itu, peningkatan perdagangan diikuti oleh melebarnya disparitas regional yang 

diprediksi terus berlanjut setidaknya hingga akhir tahun. Sebagai gambaran, impor 

Asia pada tahun 2021 diperkirakan naik 9,4 persen, sementara impor pada Least-

Developed Countries (LDC) justru turun 1,6 persen. 

Pemulihan nilai perdagangan barang Indonesia sendiri pada triwulan II tahun 2021 

relatif lebih baik dibandingkan perdagangan barang dunia dan ASEAN secara 

agregat. Hal ini ditunjukan dengan pertumbuhan nilai perdagangan barang Indonesia 

yang lebih tinggi yakni 55,8 persen (YoY), sedangkan pertumbuhan di ASEAN sebesar 

42,9 persen (YoY) pada triwulan II tahun 2021. 

 
Sumber: WTO Database 

Neraca perdagangan barang Indonesia pada triwulan III tahun 2021 surplus USD13,2 

juta, dua kali lipat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hanya saja, pemulihan 

perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2021 ini utamanya didorong oleh kenaikan 

harga komoditas, khususnya batubara, besi-baja, dan minyak sawit, sehingga tidak 

 
1 Global Trade Rebound Beats Expectations but Marked by Regional Divergences, Press release 4 Oktober 

2021, https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr889_e.htm  
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dapat diandalkan dalam jangka panjang. Berdasarkan perkembangan harga 

komoditas harian, harga batubara dan besi-baja menurun tajam pada pertengahan 

November 2021. Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan perlambatan 

pertumbuhan ekspor Indonesia pada triwulan IV tahun 2021.  

 

Box 2: Perkembangan Biaya Logistik  

Kelangkaan kontainer akibat adanya pandemi Covid-19 

menjadi kendala utama logistik global pada tahun 2020. 

Kelangkaan tersebut menyebabkan harga logistik naik 

cukup signifikan dan menimbulkan ketidaklancaran 

perdagangan internasional. Namun, berkat kerja sama 

yang baik antara pemerintah dan para main line operator 

(MLO) untuk memenuhi kebutuhan peti kemas kosong 

dalam negeri, maka kendala tersebut diperkirakan telah 

dapat diatasi pada tahun 2021. Kenaikan freight rate juga 

disebabkan oleh terbatasnya ketersedian ruang kapal di mother vessel akibat adanya 

peningkatan permintaan global. Peningkatan tersebut tercermin dari beberapa harga 

komoditas yang makin tinggi, khususnya pada triwulan III tahun 2021.  

Selain itu, terjadi mismatch antara ukuran dan tipe kontainer yang masuk untuk impor 

dan yang digunakan untuk ekspor. Selain itu, terjadinya kongesti di pelabuhan-

pelabuhan utama negara maju yang mendorong berkurangnya ketersediaan kapal 

yang kembali ke Asia. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu 

memperhatikan kelancaran perdagangan internasional, yakni laju impor Indonesia. 

Hal ini karena penyediaan peti kemas kosong oleh para MLO perlu dibarengi dengan 

peti kemas dari impor untuk menopang kebutuhan ekspor Indonesia.  
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Berdasarkan golongan barang HS 2 digit, sumber pertumbuhan ekspor nonmigas 

pada triwulan III tahun 2021 terutama berasal dari golongan Bahan Bakar Mineral 

yang tumbuh 145,0 persen (YoY) dan memiliki share 14,4 persen terhadap total nilai 

ekspor nonmigas. Golongan Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (HS 15) serta 

golongan Bahan Bakar Mineral (HS 27) yang memiliki share nilai ekspor terbesar 

tumbuh sangat tinggi pada periode ini, yaitu masing-masing sebesar 91,2 dan 145,0 

persen (YoY). Lebih lanjut, pertumbuhan tertinggi kedua secara year-on-year 

dicatatkan oleh golongan Bijih, Kerak, dan Abu Logam (HS 26), yakni sebesar 141,2 

persen, meskipun secara share nilai ekspor nonmigas hanya 3,3 persen. 

Tiga negara tujuan ekspor nonmigas terbesar pada triwulan III tahun 2021 adalah 

Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Sementara Kawasan tujuan ekspor terbesar 

adalah ASEAN dan Uni Eropa. Pada triwulan III tahun 2021, Tiongkok, ASEAN, Amerika 

Serikat, Jepang dan Uni Eropa merupakan mitra dagang tujuan utama ekspor 

nonmigas Indonesia dengan nilai ekspor ke masing-masing mencapai USD12,9; 

USD10,0; USD6,6; USD4,3; dan USD3,8 miliar. Secara tahunan, ekspor nonmigas ke 

beberapa mitra dagang utama yang terdapat pada tabel 39 mengalami peningkatan, 

dimana kenaikan ekspor nonmigas tertinggi adalah ke Italia yang mencapai 118,4 

Tabel 37. Nilai Ekspor Nonmigas 10 

Golongan Barang HS 2 Digit Terbesar 

Kode HS: Uraian 
Nilai 

Q3 2021 
(juta USD) 

Growth (%) 
Share thd 

Ekspor 

Nonmigas 

(%) 
QtQ YoY 

Lemak & Minyak 

Hewan/Nabati (15) 

9.379,1 31,7 91,2 16,1 

Bahan Bakar 

Mineral (27) 

8.389,8 23,7 145,0 14,4 

Besi dan Baja (72) 5.393,2 4,7 96,2 9,2 

Mesin/Peralatan 

Listrik (85) 

2.970,1 3,1 22,3 5,1 

Kendaraan dan 

Bagiannya (87) 

1.950,4 -4,6 21,9 3,3 

Karet dan Barang 

Dari Karet (40) 

1.699,8 -5,8 16,2 2,9 

Perhiasan/ Permata 

(71) 

1.328,5 -20,9 -49,1 2,3 

Berbagai Produk 

Kimia (38) 

1.844,7 14,6 99,9 3,2 

Mesin-mesin/ 

Pesawat 

Mekanik(84) 

1.376,5 -12,1 4,6 2,4 

Bijih, Kerak dan 

Abu Logam (26) 

1.954,1 29,0 141,2 3,3 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Tabel 38. Nilai Ekspor Nonmigas di 

Beberapa Negara Mitra Dagang Utama 

Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(juta USD) 

Growth (%) Share thd 

Ekspor 

Nonmigas 

(%) 
QtQ YoY 

Tiongkok 12.891,0 11,4 69,2 22,7 

Jepang 4.382,2 15,4 41,6 7,7 

Amerika 

Serikat 

6.616,0 11,6 34,6 11,7 

India 3.909,1 47,4 62,3 6,9 

Australia 802,4 4,1 22,1 1,4 

Korea 

Selatan 

2.218,4 17,2 72,9 3,9 

Taiwan 1.913,9 35,2 95,5 3,4 

ASEAN 10.079,9 -2,8 26,9 17,8 

Singapura 2.008,5 -0,7 -5,0 3,5 

Malaysia 2.494,3 -5,2 51,2 4,4 

Thailand 1.374,6 -6,7 32,7 2,4 

Uni Eropa 3.888,5 -8,1 26,4 6,9 

Jerman 726,6 10,7 22,7 1,3 

Belanda 1.178,0 9,8 61,2 2,1 

Italia 844,3 31,8 118,9 1,5 

Sumber: Badan Pusat Statistik 
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persen (YoY), sementara itu ekspor ke Singapura mengalami kontraksi sebesar 5 

persen (YoY). Secara triwulanan, ekspor ke India mengalami kenaikan pertumbuhan 

terbesar yakni sebesar 47,4 persen (QtQ), namun demikian ekspor ke Uni Eropa 

terkontraksi sebesar 8,1 persen (QtQ). 

Pada triwulan III tahun 2021, impor 

nonmigas Indonesia mencapai 

USD48,0 miliar, atau naik 46,5 persen 

(YoY). Berdasarkan nilai impor 

penggunaan barang, kenaikan terbesar 

terjadi pada barang konsumsi yang 

mencapai 54,7 persen (YoY) seiring 

dengan impor vaksin sebagai upaya 

mempercepat penanganan kasus 

Covid-19. Selanjutnya, impor bahan 

baku juga naik 54,7 persen (YoY). 

Dilihat dari kontribusinya, impor nonmigas terbesar pada triwulan III tahun 2021 

adalah golongan Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik (HS 84) sebesar USD6,4 miliar, 

Mesin/Peralatan Listrik (HS 85) sebesar USD5,3 miliar, serta Besi dan Baja (HS 72) 

sebesar USD3,0 miliar. Secara tahunan, top 10 golongan barang HS 2 digit dengan 

nilai impor terbesar seluruhnya tumbuh positif, kecuali Gula dan Produk Olahan Gula 

(HS 17). Golongan barang yang tumbuh paling tinggi adalah Kendaraan dan 

Bagiannya (HS 87), Besi dan Baja (HS 72), serta Serealia (HS 10) yang masing-masing 

tumbuh sebesar 142,2; 109,1; serta 93,7 persen. Sementara, jika dilihat secara 

triwulanan terdapat beberapa golongan barang yang mengalami kontraksi, yaitu 

Mesin/Peralatan Listrik (HS 85), Besi dan Baja (HS 72), Plastik dan Barang dari Plastik 

(HS 39), Bahan Kimia Organik (HS 29), Ampas/Sisa Industri Makanan (HS 23) serta 

Gula dan Produk Olahan Gula (HS 17). 

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas terbesar pada triwulan III tahun 2021 

berasal dari Tiongkok, Kawasan ASEAN, dan Jepang. Impor nonmigas yang berasal 

dari Tiongkok mengalami kenaikan sebesar 36,9 persen (YoY). Tiongkok masih 

menjadi negara terbesar asal impor nonmigas Indonesia dengan share 32,6 persen. 

Secara tahunan, pertumbuhan impor nonmigas Indonesia berasal dari Thailand yang 

mencapai 96,4 persen (YoY). Apabila dilihat secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi 

impor nonmigas Indonesia pada periode ini berasal dari Kawasan Uni Eropa dan India, 

masing-masing sebesar 7,5 dan 5,8 persen (QtQ). 

Tabel 39. Nilai Impor berdasarkan Golongan 

Penggunaan Barang 

Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(juta USD) 

Growth (%) Share 

thd 

Total 

(%) 
QtQ YoY 

Impor Total 48.027,5 0,8 46,5 100,0 

Barang 

Konsumsi 

5.302,5 13,3 54,7 11,0 

 

Bahan Baku / 

Penolong 

35.889,8 -1,3 53,0 74,7 

 

Barang Modal 6.835,2 3,2 16,0 14,2 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
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Neraca perdagangan migas 

Pada triwulan III tahun 2021, neraca 

perdagangan migas defisit sebesar 

USD2,7 miliar, lebih besar 

dibandingkan periode yang sama di 

tahun sebelumnya yang hanya sebesar 

USD 1,2 miliar. Ekspor migas Indonesia 

mengalami penurunan sebesar 4,9 

persen (QtQ) dan kenaikan 56,1 persen 

(YoY). Penurunan ekspor migas secara 

triwulanan terutama didorong oleh 

ekspor minyak mentah yang terkontraksi 

sebesar 58,8 persen (QtQ), seiring 

dengan penurunan harga komoditas 

energi di pasar internasional, ekspektasi 

pasokan yang melimpah, dan kenaikan 

permintaan dalam negeri. Pada Agustus 

Tabel 40. Nilai Impor Nonmigas 10 Golongan 

Barang HS 2 Digit Terbesar 

Kode HS: Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(juta USD) 

Growth (%) 
Share thd 

Impor 

Nonmigas 

(%) 
QtQ YoY 

Mesin-mesin/ 

Pesawat mekanik 

(84) 

6.370,6 5,7 24,6 15,0 

Mesin/Peralatan 

Listrik (85) 

5.329,2 -3,5 8,4 12,5 

Besi dan Baja (72) 2.949,8 -2,0 109,1 6,9 

Plastik dan Barang 

dari Plastik (39) 

2.466,6 -3,5 51,3 5,8 

Bahan Kimia 

Organik (29) 

1.753,5 -1,8 52,6 4,1 

Kendaraan dan 

Bagiannya (87) 

1.709,4 11,1 142,2 4,0 

Ampas/Sisa 

Industri Makanan 

(23) 

944,3 -9,3 47,4 2,2 

Serealia (10) 1.232,8 30,6 93,7 2,9 

Berbagai Produk 

Kimia (38) 

959,0 6,8 38,9 2,3 

Gula dan Produk 

Olahan Gula (17) 

535,7 -32,4 -7,2 1,3 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Tabel 41. Nilai Impor Nonmigas di 

Beberapa Negara Mitra Dagang Utama 

Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(juta USD) 

Growth (%) Share thd 

Impor 

Nonmigas (%) QtQ YoY 

Tiongkok 13.805,1 4,1 36,9 32,6 

Jepang 3.184,4 -7,1 60,4 7,5 

Amerika 

Serikat 

2.243,8 0,6 28,0 5,3 

India 1.803,6 5,8 89,2 4,3 

Australia 1.797,1 -9,7 92,4 4,2 

Korea 

Selatan 

2.030,9 -3,9 34,2 4,8 

Taiwan 1.059,2 0,2 17,5 2,5 

ASEAN 6.831,4 -6,6 34,9 16,1 

Singapura 2.006,0 -11,0 10,2 4,7 

Malaysia 1.238,4 -14,8 5,6 2,9 

Thailand 2.326,3 5,4 96,4 5,5 

Uni Eropa 2.777,1 7,5 17,3 6,6 

Jerman 804,4 2,6 12,5 1,9 

Belanda 193,1 -3,9 18,2 0,5 

Italia 431,5 -4,0 4,9 1,0 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Tabel 42. Nilai Ekspor dan Impor Migas 

Uraian 

Nilai 

Q3 2021 

(juta USD) 

Growth (%) Share thd 

Total* 

(%) QtQ YoY 

Ekspor 

Migas 

3.009,2 -4,9 56,1 4,9 

Minyak 

Mentah 

446,2 -58,8 13,5 0,7 

Hasil 

Minyak 

631,3 57,8 53,2 1,0 

Gas 1.931,7 15,0 72,2 3,1 

Impor 

Migas 

5.709,7 -10,5 85,3 11,9 

Minyak 

Mentah 

1371,9 -37,4 85,8 2,8 

Hasil 

Minyak 

3202,5 -5,5 75,6 6,6 

    Gas 1135,3 41,4 118,7 2,4 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 

*share terhadap total ekpor/impor 
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2021 harga rata-rata ICP minyak mentah Indonesia tercatat turun menjadi USD 67,8 

per barel, dari sebelumnya USD 72,17 per barel pada Juli 2021.  

Sementara itu, pertumbuhan impor migas secara tahunan juga tinggi seiring dengan 

peningkatan permintaan migas akibat makin pulihnya ekonomi. Namun, secara 

triwulanan, impor migas mengalami kontraksi 10,5 persen. Akibatnya, defisit neraca 

perdagangan migas Indonesia pada triwulan III tahun 2021 mengecil. Penurunan 

impor migas pada terutama didorong oleh berkurangnya impor minyak mentah dan 

impor hasil minyak, yang masing-masing terkontraksi 37,4 dan 5,5 persen (QtQ). 

Kerjasama Ekonomi Internasional 

Road to Presidensi Indonesia G20 2022 

G20 adalah forum internasional yang melibatkan 19 negara dan Uni Eropa, serta 

perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). G20 

merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara 

kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, 

dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia. G20 tidak memiliki Sekretariat 

permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah (Presidensi) 

yang ditetapkan secara consensus pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) berdasarkan 

sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Guna memastikan seluruh 

pertemuan G20 lancar setiap tahun, Presidensi tahun berjalan beserta presidensi 

sebelum dan presidensi selanjutnya (Troika) secara intensif melakukan koordinasi 

berkesinambungan terhadap agenda prioritas G20. Terdapat 12 Working Group 

dalam G20 yang terdiri dari agriculture, anti corruption, environment and climate 

sustainability, development, digital economy, education, employment, empower 

initiative, energy transition, health, trade, investment and iindustry, dan tourism. 

Presidensi G20 2021 dipegang oleh Italia dengan mengusung tema “People, Planet, 

Prosperity”. KTT G20 Italia diselenggarakan di La Nuvola, Roma, Italia pada tanggal 

30-31 Oktober 2021. Sejumlah pemimpin negara anggota G20 termasuk Presiden 

Indonesia hadir pada pertemuan tersebut.  KTT G20 2021 telah menghasilkan teks 

deklarasi yang berisi tentang isu global dan tindakan bersama yang dapat dilakukan 

negara anggota G20. Menindaklanjuti Paris Agreement, para pemimpin negara G20 

berkomitmen untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius di atas 

tingkat pra-industri. Anggota G20 juga menyetujui perjanjian yang akan 

mengarahkan perusahaan multinasional untuk dikenakan pajak minimum 15 persen 

untuk membangun sistem pajak internasional yang lebih stabil dan lebih adil. Dalam 

bidang kesehatan, G20 berjanji untuk mendukung tujuan WHO untuk memvaksinasi 

setidaknya 40 persen populasi dunia sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19 

pada tahun 2021, dan 70 persen pada pertengahan tahun depan. Terkait 
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perkembangan ekonomi global, pemimpin G20 berjanji untuk tetap waspada 

terhadap tantangan global seperti gangguan dalam rantai pasokan. Selain itu, 

anggota G20 juga berupaya untuk menyalurkan bantuan kepada negara miskin 

sebesar USD100 milar yang berasal dari dana USD650 miliar yang disediakan oleh 

IMF melalui penerbitan Special Drawing Rights (SDR). 

Indonesia akan meneruskan estafet presidensi G20 dari Italia untuk tahun 2022. 

Penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma pada 

31 Oktober 2021. Pada kesempatan tersebut, Presiden Indonesia mengundang para 

pemimpin dunia yang hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia 

yang rencananya digelar di Bali pada 30-31 Oktober 2022. Presidensi Indonesia pada 

G20 2022 akan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, yang terdiri 

dari 5 pilar utama antara lain (1) meningkatkan stabilitas dan ketahanan, (2) 

meningkatkan produktivitas, (3) menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dan 

inklusif, (4) menciptakan lingkungan kondusif untuk kemitraan dengan pemangku 

kepentingan, dan (5) penguatan kepemimpinan kolektif global. Penyelenggaraan G20 

di Indonesia diperkirakan akan mencakup lebih dari 120 pertemuan yang melibatkan 

setidaknya 21 Kementerian/Lembaga. Kementerian PPN/Bappenas selaku focal point 

untuk Development Working Group (DWG) telah menyiapkan rencana isu prioritas 

pada Presidensi G20 2022 yang disusun dengan mempertimbangkan kepentingan 

nasional dan negara berkembang.  

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah kerja sama multilateral 

yang diinisiasi oleh Indonesia pada saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN 

pada 2011 sebagai platform untuk memperdalam posisi Indonesia dalam global 

supply chain dengan menyelaraskan perjanjian ASEAN Plus One FTAs. RCEP 

beranggotakan 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra (Tiongkok, Jepang, Korea 

Selatan, Australia, dan Selandia Baru). Sebelumnya India ikut dalam perundingan 

RCEP, namun pada 4 November 2019 India keluar dengan pertimbangan tarif impor 

yang rendah akan merugikan produsen lokal. Perundingan dimulai pada tahun 2012, 

dengan Indonesia ditunjuk untuk memimpin Komite Perundingan Perdagangan RCEP 

sekaligus Koordinator ASEAN untuk Perundingan RCEP. Perjanjian RCEP telah 

ditandatangani pada 15 November 2020 secara virtual dan diharapkan dapat segera 

diimplementasikan pada Januari 2022 setelah minimal 6 negara ASEAN dan 3 negara 

mitra meratifikasi RCEP. Sampai saat ini sudah ada beberapa negara yang telah 

menyelesaikan ratifikasi, terdiri dari 7 negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, 

Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam dan Myanmar) serta 4 negara mitra 

ASEAN (Tiongkok, Jepang, Australia, New Zealand). Sementara itu, Indonesia saat ini 

sedang dalam proses ratifikasi dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). 
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Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk menjadi focal point dalam Committee on 

Sustainable Growth yang bertanggung jawab terhadap implementasi bab Economic 

and Technical Cooperation (ECOTECH) dalam perjanjian RCEP. Saat ini, ECOTECH 

Work Programme sedang berada pada tahap penyusunan. ECOTECH Work 

Programme akan menjadi dasar kerjasama ekonomi dan teknis berupa pelatihan dan 

capacity building untuk negara anggota RCEP dengan fokus mencakup isu-isu dari 11 

bab pada perjanjian RCEP yaitu Trade in Goods (TIG), Customs Procedures and Trade 

Facilitation (CPTF), Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), Standards, Technical 

Regulations, and Conformity Assessment Procedures (STRACAP), Trade in Services (TIS), 

Investment, Intellectual Property (IP), Electronic Commerce, Competition, Small and 

Medium Enterprises, dan Government Procurement. 

Perkembangan Kerjasama Internasional Indonesia 

Kerjasama Cross-Border and Trade Cooperation Indonesia-Timor Leste 

Cross-Border and Trade Cooperation Indonesia-Timor Leste merupakan kerja sama 

lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste yang dilaksanakan atas inisiasi Asian 

Development Bank (ADB). Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan konektivitas 

antar kedua negara yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi 

melalui perdagangan dan pariwisata dengan 3 pilar kegiatan yaitu 1) Trade and 

Transport Facilitation; 2) Livestock dan 3) Tourism. Output dari kerjasama ini dirancang 

untuk dapat diimplementasikan di tahun 2021, sehingga kerja sama akan berakhir di 

tahun yang sama. Namun, sehubungan dengan pandemi Covid-19 dan kendala-

kendala teknis yang dihadapi, masing-masing output masih dalam proses persiapan.  

Dalam perkembangannya, MoU on Customs pada pilar 1 telah dilakukan trilateral 

meeting Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste difasilitasi oleh Asian 

Development Bank (ADB) pada 16 Agustus 2021. Pada pertemuan ini telah disepakati 

bahwa MoU akan dicetak dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Portugis. Selanjutnya, 

MoU on Buses and Coaches pada pilar 1 juga telah dilakukan trilateral meeting 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste difasilitasi oleh Asian 

Development Bank (ADB) pada 5 November 2021. Pertemuan ini membahas teknis 

rencana penandatanganan MoU kedua belah pihak dan dokumen Standard 

Operational Procedure (SOP) yang disusun untuk mendukung kelancaran 

implementasi Angkutan Lintas Batas Negara Indonesia-Timor Leste. 

Pada pilar 2, draf Joint Animal Health Surveillance Guidelines telah di-review oleh unit 

terkait di Kementerian Pertanian dan hasil review telah disampaikan kepada Tim ADB. 

Selanjutnya, pada pilar 3 direncanakan kegiatan Diseminasi Tourism Asset Mapping 

pada tanggal 25 November 2021 yang difasilitasi oleh ADB dengan mengundang 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bappenas dalam hal ini Direktorat 

Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta instansi terkait di Timor Leste. 
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Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-

CEPA) 

Perjanjian IA-CEPA telah ditandatangani sejak 2019 lalu dan berlaku efektif mulai Juli 

2020 dengan program kerjasama ekonomi atau disebut sebagai Economic 

Cooperation Program (ECP) IA-CEPA menjadi salah satu bagian dari kerjasama 

tersebut. Kerjasama tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan berakhir pada 

tahun 2025 dengan keluaran yang diharapkan yaitu 1) akses pasar Indonesia dan 

Australia yang lebih luas (greater market access), 2) integrasi pasar yang lebih baik 

antara Indonesia dan Australia (better integrated markets between Indonesia and 

Australia), dan 3) peningkatan keahlian di pasar tenaga kerja (enhanced labour market 

skills for Indonesian businesses and government, boosting productivity, gender equality 

and social inclusion). Ketiga outcome tersebut diharapkan dapat dicapai melalui 4 

aktivitas yang menjadi fokus dalam ECP IA-CEPA yaitu: 1) IA-CEPA Implementation, 2) 

Agrifood Innovation and Partnerships, 3) Powering Advanced Manufacturing, dan 4) 

Co-investing in Skills and Training. Dalam pelaksanaannya, program IA-CEPA ECP 

akan menggunakan branding IA-CEPA ECP Katalis atau “Katalis”.  

Pada tanggal 25 Agustus 2021 telah dilaksanakan Joint Committee Meeting (JCM) IA-

CEPA secara virtual, di mana Indonesia menjadi host pada pertemuan kali ini. akan 

membahas perkembangan dari masing-masing komite dan sub-komite serta Pada 

pertemuan ini Join Committee memberikan persetujuan akhir dan endorsement 

terhadap Annual Work Plan 2021 IA-CEPA ECP Katalis. Katalis Hub juga telah 

menyelenggarakan IA-CEPA ECP Katalis Business Dialogue pada tanggal 21 

September 2021 dengan mengundang pelaku usaha dari Indonesia dan Australia 

sebagai media promosi dan sosialisasi Katalis kepada pihak swasta dan dunia usaha.  

Selanjutnya pada tanggal 30 November 2021, akan diadakan Economic Cooperation 

Committee (ECC) Meeting yang akan membahas mengenai progress Annual Work 

Plan 2021 dan  Annual Work Plan untuk tahun 2022. 

The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the 

Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) 

Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The 

Islamic Cooperation (COMCEC) memberi kesempatan bagi Indonesia untuk 

mempererat kerjasama dengan negara-negara Islam yang bergabung dalam 

Organisasi Kerjasama Islam. Melalui COMCEC, Indonesia berpeluang mendapatkan 

pendanaan proyeklewat mekanisme COMCEC Project Funding untuk pengembangan 

kapasitas dan kerjasama teknis pada sektor-sektor yang menjadi Working Groups di 

dalam COMCEC. Pada COMCEC Call for Projects Proposal ke-9 di tahun 2021, 

Indonesia mengajukan dua usulan proyek di sektor perdagangan dengan judul 

“Improving the Capacity of National Halal Infrastructures” dan “Enhancing the 
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Internationalization of SMEs on the OIC Member Countries” untuk diimplementasikan 

pada tahun 2022.  

Sedangkan proyek “Facilitating Poor, Vulnerable and Marginalized Groups’ Access To 

Food In West Java Province” pada sektor pertanian yang diajukan oleh Kementerian 

Pertanian melalui COMCEC COVID Response untuk implementasi pada tahun 2021 

masih berjalan. Proyek yang seharusnya selesai pada bulan September 2021 ini 

mengalami kendala karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

yang ketat pada bulan Juni-Agustus 2021 sehubungan dengan pandemic Covid-19 

yang meningkat pada periode tersebut. Dengan persetujuan dari COMCEC 

Coordination Office, batas akhir pelaksanaan proyek diperpanjang hingga Desember 

2021. Saat ini, tim peneliti IPB sebagai pelaksana proyek sedang melaksanakan survei 

ke tiga lokasi berbeda, yakni Bandung, Kabupaten Bogor, dan Cirebon. Pengolahan 

data dan analisis ditargetkan rampung pada awal Desember 2021. 

Pada tanggal 24-25 Agustus 2021 telah diselenggarakan Pertemuan the 8th Annual 

Focal Points Meeting of COMCEC. Pertemuan tersebut membahas perkembangan 

dari masing-masing working group yaitu: keuangan, (2) pariwisata, (3) pertanian, (4) 

perdagangan, (5) pengentasan kemiskinan, dan (6) transportasi komunikasi, serta 

perkembangan proyek-proyek di bawah COMCEC. 

Pertemuan the 37th Ministerial Session of COMCEC akan diselenggarakan melalui 

pertemuan fisik pada tanggal 24-25 November 2021 di Istanbul, Turki dengan 

didahului Pertemuan Senior Officials Meeting (SOM) virtual pada tanggal 17-18 

November 2021. Pertemuan ini akan membahas perkembangan ekonomi negara 

anggota OKI, implementasi COMCEC Strategy, perkembangan masing-masing 

working group, serta tukar pandangan dan pengalaman negara anggota OKI dalam 

menerapkan sistem keuangan syariah untuk mendukung UMKM mengatasi dampak 

pandemi Covid-19. 

Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership 

Agreement 

Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement 

(IUAE-CEPA) adalah sebuah perjanjian bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab 

yang sudah melewati proses pre-negotiation dan finalisasi Term of Reference (TOR). 

Pre-negotiation IUAE-CEPA telah dilaksanakan pada 18-19 Mei 2021 lalu. Diharapkan 

perjanjian ini dapat memperkuat perekonomian Indonesia dengan memperbaiki 

struktur perdagangan antara Indonesia dan UEA, sehingga Indonesia bisa menjadi 

pusat produksi produk halal untuk memasuki pasar regional dan global. 

Perundingan putaran pertama telah dilaksanakan pada 2 - 4 September 2021. Dalam 

perundingan, IUAE-CEPA terbagi menjadi 10 Working Groups (Trade in Goods, Trade 
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in Services, Investment, ROO, CPTF, Economic Cooperation IPR, Halal, Government 

Procurement, serta Legal and Institutional Issues). Pada pertemuan tersebut, tiap 

working group merundingkan dan menyusun bersama draf teks perjanjian. 

Perkembangan Perjanjian Internasional Indonesia 

Tabel 43. Perkembangan Perjanjian Internasional Indonesia 

No Perjanjian / Kerjasama Status Tahun 

1 ASEAN Free Trade Area Signed and In Effect 1993 

2 ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade 

Agreement 

Signed and In Effect 2010 

3 ASEAN-Canada FTA Proposed / Under 

consultation and study 

2017 

4 ASEAN-EU Free Trade Agreement Proposed / Under 

consultation and study 

2015 

5 ASEAN-Eurasian Economic Union Free Trade 

Agreement 

Proposed / Under 

consultation and study 

2016 

6 ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement Signed and In Effect 2019 

7 ASEAN-India Comprehensive Economic 

Cooperation Agreement 

Signed and In Effect 2010 

8 ASEAN-Japan Comprehensive Economic 

Partnership 

Signed and In Effect 2008 

9 ASEAN-Pakistan Free Trade Agreement Proposed / Under 

consultation and study 

2009 

10 ASEAN-People's Republic of China Comprehensive 

Economic Cooperation Agreement 

Signed and In Effect 2005 

11 ASEAN-Republic of Korea Comprehensive 

Economic Cooperation Agreement 

Signed and In Effect 2007 

12 Indonesia - Australia  Comprehensive Economic 

Partnership Agreement 

Signed and In Effect 2020 

13 Comprehensive Economic Partnership for East Asia 

(CEPEA/ASEAN+6) 

Proposed / Under 

consultation and study 

2005 

14 East Asia Free Trade Area (ASEAN+3) Proposed / Under 

consultation and study 

2004 

15 Free Trade Area of the Asia Pacific Proposed / Under 

consultation and study 

2014 

16 India-Indonesia [RP8] [B9] Comprehensive 

Economic Cooperation Arrangement 

Negotiations launched 2011 

17 Indonesia-Chile Free Trade Agreement Signed and In Effect 2019 

18 Indonesia-Colombia Free Trade Agreement Proposed / Under 

consultation and study 

2019 

19 Indonesia-Eurasian Economic Union Proposed / Under 

consultation and study 

2016 

20 Indonesia-European Free Trade Association Free 

Trade Agreement 

Signed but not yet In Effect 2018 

21 Indonesia-European Union Comprehensive 

Economic Partnership Agreement 

Negotiations launched 2016 

22 Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade 

Agreement 

Proposed / Under 

consultation and study 

2018 

23 Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement Signed and In Effect 2008 
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No Perjanjian / Kerjasama Status Tahun 

24 Indonesia-Kenya Free Trade Agreement Proposed / Under 

consultation and study 

2018 

25 Indonesia-Morocco Preferential Trade Agreement Negotiations launched 2019 

26 Indonesia-Mozambique Free Trade Agreement Signed but not yet In Effect 2019 

27 Indonesia-Nigeria Preferential Trade Agreement Proposed / Under 

consultation and study 

2017 

28 Indonesia-Pakistan Free Trade Agreement Signed and In Effect 2013 

29 Indonesia-Peru FTA Proposed / Under 

consultation and study 

2014 

30 Indonesia-Republic of Korea Free Trade Agreement Signed but not yet In Effect 2020 

31 Indonesia-South Africa Free Trade Agreement Proposed / Under 

consultation and study 

2018 

32 Indonesia-Sri Lanka Free Trade Agreement Proposed / Under 

consultation and study 

2018 

33 Indonesia-Taipei,China FTA Proposed / Under 

consultation and study 

2011 

34 Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement Negotiations launched 2018 

35 Indonesia-Turkey FTA Negotiations launched 2017 

36 Indonesia-Ukraine Free Trade Agreement Proposed / Under 

consultation and study 

2016 

37 Indonesia-United States Free Trade Agreement Proposed / Under 

consultation and study 

1997 

38 Preferential Tariff Arrangement-Group of Eight 

Developing Countries 

Signed and In Effect 2011 

39 Regional Comprehensive Economic Partnership Signed but not yet In Effect 2020 

40 Trade Preferential System of the Organization of 

the Islamic Conference 

Signed but not yet In Effect 2014 

41 Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive 

Economic Partnership Agreement 

Negotiations launched 2021 

Sumber: Asia Regional Integration Center 

Kinerja Perdagangan Indonesia dengan Mitra Free Trade Agreement (FTA) 

Indonesia memiliki perjanjian perdagangan bebas kawasan: kawasan Asia Timur, 

Kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia Selatan, kawasan Amerika Selatan, kawasan 

Eropa, kawasan Oceania, kawasan Afrika, dan kawasan Timur Tengah. Berdasarkan 

kawasan, kinerja perdagangan Indonesia didominasi pada kawasan Asia Timur dan 

kawasan Asia Tenggara. Ekspor Indonesia ke negara mitra FTA di kawasan Asia Timur 

pada triwulan III tahun 2021 mencapai 35,7 persen dari total ekspor Indonesia ke 

dunia. Pada saat yang sama, Indonesia juga mengimpor 42,7 persen dari total impor 

Indonesia dari negara-negara tersebut. Selanjutnya, negara-negara mitra FTA di 

kawasan Asia Tenggara pada triwulan III tahun 2021 berkontribusi terhadap 19,1 

persen dari total ekspor Indonesia, dan 19,0 persen dari impor Indonesia.  
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Tabel 44. Kinerja Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA 

Kawasan / Negara 

Q3-2020 Q3-2021 

Ekspor Impor Ekspor Impor 

(juta USD) 

Indonesia terhadap Dunia 40.730,4 32.780,0 61.388,8 48.216,2 

KAWASAN ASIA TIMUR  

Jepang 3.252,2 1.989,1 4.774,8 3.865,0 

Korea Selatan 1.431,6 1.561,0 2.589,2 2.189,5 

Tiongkok 8.032,2 10.103,9 13.944,6 13.828,4 

Hong Kong 398,8 610,6 627,5 724,7 

Share terhadap total 32,20% 43,52% 35,73% 42,74% 

KAWASAN ASIA TENGGARA  

Thailand 1.191,7 1.191,1 1.549,0 2.341,0 

Singapura 2.620,5 2.724,5 2.932,4 3.467,8 

Filipina 1.558,9 114,3 2.196,9 317,2 

Malaysia 1.944,0 1.752,2 2.936,8 2.050,8 

Myanmar 265,8 49,6 295,6 35,9 

Kamboja 120,7 10,1 88,6 12,8 

Brunei Darussalam 34,9 5,3 58,6 10,9 

Laos 1,0 10,2 2,2 3,7 

Vietnam 1.217,9 698,5 1.667,4 900,2 

Share terhadap total 21,99% 20,00% 19,10% 18,96% 

KAWASAN ASIA SELATAN  

India 2.447,5 963,3 4.097,4 2.033,7 

Pakistan 554,9 35,6 1.159,6 27,5 

Bangladesh 327,6 14,6 766,3 23,5 

Share terhadap total 8,18% 3,09% 9,81% 4,32% 

KAWASAN AMERIKA SELATAN 

Chili 37,8 26,4 70,8 38,4 

Share terhadap total 0,09% 0,08% 0,12% 0,08% 

KAWASAN EROPA  

Turki 257,0 49,3 428,8 109,7 

Share terhadap total 0,63% 0,15% 0,70% 0,23% 

KAWASAN AFRIKA 

Mesir 253,8 29,6 410,4 64,7 

Nigeria 109,6 96,5 115,6 525,3 

Share terhadap total 0,89% 0,38% 0,86% 1,22% 

KAWASAN OCEANIA  

Australia 674,4 977,3 852,5 2.390,1 

Selandia Baru 130,7 160,7 186,3 261,6 

Share terhadap total 1,98% 3,47% 1,69% 5,50% 

KAWASAN TIMUR TENGAH  

Iran 130,7 160,7 186,3 261,6 

Share terhadap total 0,32% 0,49% 0,30% 0,54% 

Sumber: Kementerian Perdagangan 
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Sedangkan, berdasarkan FTA yang dimiliki Indonesia, kontribusi terbesar dalam 

perkembangan perdagangan Indonesia melibatkan negara ASEAN, yang 

berkontribusi lebih dari 10 persen total ekspor dan impor Indonesia. FTA dengan 

kontribusi terbesar pada tahun 2021 adalah ASEAN-People’s Republic of China 

Comprehensive Economic Cooperation Agreement. Ekspor Indonesia yang dilakukan 

dengan memanfaatkan perjanjian tersebut pada triwulan III 2021 mencapai 33,6 

persen dari total ekspor Indonesia ke dunia. Pada saat yang sama, Indonesia juga 

mengimpor 30,1 persen dari total impor Indonesia melalui perjanjian tersebut. 

Tabel 45. Kontribusi Nilai Perdagangan Indonesia  

terhadap Total Perdagangan Indonesia dengan Dunia berdasarkan FTA 

FTA 

2019 2020 

Ekspor Impor Ekspor Impor 

(persen) 

ASEAN FTA 11,08 7,93 15,35 11,97 

ASEAN-Australia and New Zealand 

FTA 

12,07 9,30 16,71 15,44 

ASEAN-Hong Kong, China FTA 11,57 8,66 16,17 12,91 

ASEAN-India CECA 14,10 9,09 20,72 14,63 

ASEAN-Japan CEP 15,10 10,33 21,60 17,03 

ASEAN-People's Republic of China 

CECA 

21,01 20,14 33,61 30,07 

ASEAN-Republic of Korea CECA 12,85 9,81 18,74 14,83 

Indonesia-Australia CEPA 1,66 2,98 1,39 4,96 

Indonesia-Chile FTA 0,05 0,03 0,09 0,05 

Indonesia-Japan EPA 4,02 2,40 6,25 5,06 

Indonesia-Pakistan FTA 0,69 0,04 1,52 0,04 

Preferential Tariff Arrangement-

Group of Eight Developing Countries 

4,37 2,40 7,70 3,68 

Sumber: Kementerian Perdagangan 
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Box 3: Highlight Kebijakan Perdagangan Terkini

Kebijakan Neraca Komoditas 

Pada awal tahun 2021, pemerintah memperkenalkan “Neraca Komoditas”, suatu 

konsep baru di bidang perdagangan yang diatur melalui PP No 5/2021, PP No 

27/2021, PP No 28/2021 dan PP No 29/2021. Neraca Komoditas (NK) didefinisikan 

sebagai suatu database yang mengintegrasikan informasi tentang pasokan dan 

permintaan berbagai jenis produk, termasuk data persediaan, standar kualitas serta 

waktu dibutuhkannya. Data ini rencananya akan dipakai untuk menentukan 

pemberian ijin impor dan ekspor berbagai produk. NK bertujuan untuk mengatasi 

dispute antar kementerian terkait data yang sering dihadapi ketika memberikan ijin 

serta meningkatkan transparasi dalam prosesnya. NK rencananya akan 

diimplementasikan dalam dua tahap. Tahap pertama, rencananya diimplementasikan 

pada tahun 2022 untuk lima komoditas, yaitu beras, gula, garam, produk perikanan 

dan daging. Sementara tahap kedua akan diimplementasikan pada tahun 2023 untuk 

berbagai produk lainnya. Hingga saat ini, pemerintah sedang menyiapkan aturan 

implementasi dalam bentuk Perpres dan Permen. 

Walaupun konsep NK ini bertujuan baik, namun ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan pemerintah. Konsep ini belum pernah diterapkan di negara lain karena 

tingkat kesulitan yang tinggi untuk mendapatkan data dibandingkan dengan manfaat 

yang didapatkan. Untuk mengumpulkan data kuantitatif yang detil, akurat dan 

reliabel terkait konsumsi dan produksi di level perusahaan, konsumen, produk, 

industri serta nasional merupakan hal yang tidak mudah dilakukan karena dinamisnya 

data tersebut. Selain itu, berbagai faktor kualitatif yang menentukan konsumsi dan 

produksi tidak ditangkap oleh NK, seperti variasi, selera, kualitas, serviceability dan 

deliverability. Oleh karena itu, terdapat resiko ketidaktepatan kebijakan apabila data 

ini digunakan untuk meregulasi perdagangan.  Selain itu, saat ini, dengan semangat 

UU Cipta Kerja No 11/2020, pemerintah tengah berupaya untuk menyederhanakan 

regulasi bisnis. Kebijakan yang kurang tepat dan harmonis dapat mempengaruhi iklim 

usaha di Indonesia dan mengurangi minat pengusaha untuk melakukan perdagangan 

internasional serta tidak sejalan dengan komitmen internasional yang sudah dibuat 

pemerintah.  

Implementasi tahap satu akan merupakan test case bagi pemerintah apakah model 

NK ini efektif. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dahulu terhadap 

implementasinya, sebelum menerapkan tahap kedua dengan lingkup yang lebih luas. 

Produk yang akan dimasukkan dalam NK tahap dua pun perlu dikaji dahulu, jangan 

sampai malah mengurangi daya saing produk tersebut. Selain itu, komunikasi publik 

perlu ditingkatkan. Hingga saat ini, banyak stakeholder, baik dari pihak pemerintah, 

kalangan usaha, media, akademisi dan masyarakat umum yang belum paham tentang 



 

100 

 

NK. Komunikasi publik yang kurang akan memberikan ketidakpastian dan kesan 

negatif bagi iklim bisnis di Indonesia.       

Kebijakan Trade Remedies 

Trade remedies merupakan instrumen kebijakan yang boleh digunakan negara 

anggota WTO untuk mengoreksi (remedy) kerugian material yang dialami oleh 

industri domestik akibat impor. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar sistem 

perdagangan WTO, yaitu tanpa diskriminasi, mempromosikan persaingan sehat dan 

mendorong pembangunan dan reformasi ekonomi. Oleh sebab itu, trade remedies 

bukan merupakan alat untuk menerapkan proteksi, melainkan mengoreksi distorsi 

perdagangan. 

Sesuai General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) WTO, kebijakan trade remedies 

yang dapat digunakan pemerintah adalah tindakan anti-dumping (BMAD), tindakan 

anti-subsidi (BMI), serta tindakan pengamanan perdagangan (BMTP/ safeguard)2. 

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang aktif mengenakan kebijakan 

trade remedies. Di tahun 20213 ini saja, sudah ada 4 (empat) peraturan yang 

ditetapkan terkait trade remedies (lihat di bawah), dimana 3 (tiga) diantaranya 

merupakan safeguard.  

Tabel 46. Trade Remedies di Indonesia Tahun 2021 

No. Produk 

Jenis 

Kebijakan 

Trade 

Remedies 

Besaran 

Bea Masuk 

Tambahan4 

Jangka 

Waktu 

Pengena-

an 

Negara 

yang 

Dikena-

kan 

Regulasi 

1 Biaxially 

Oriented 

Polyethylene 

Terephthalate 

(BOPET) 

BMAD 

(Perpanjang-

an) 

2,2% s.d 

10,6% 

5 tahun India, 

RRT, 

Thailand 

PMK No 11/ 

PMK.010/20

21 

2 Pakaian Jadi 

dan Aksesoris 

Pakaian 

BMTP Tahun 1: 

Rp.19.260,0 

s.d Rp. 

63.000,0 

per potong 

3 tahun Seluruh 

negara5 

PMK No 142/ 

PMK.010/20

21 

3 Ubin Keramik BMTP Tahun 1: 

17,0% 

3 tahun Seluruh 

negara3 

PMK No 156/ 

PMK.010/20

21 

 
2 BMAD dan BMI merupakan instrument kebijakan untuk mengoreksi praktek unfair trade, sementara BMTP 

lebih bersifat proteksi impor. 
3 Data sampai dengan 19 November 2021 
4 Tambahan bea masuk selain Most Favored Nation (MFN) 
5 Terdapat pengecualian dalam PMK, seperti negara berkembang yang share impornya kurang dari 3,0%. 



 

101 

 

No. Produk 

Jenis 

Kebijakan 

Trade 

Remedies 

Besaran 

Bea Masuk 

Tambahan4 

Jangka 

Waktu 

Pengena-

an 

Negara 

yang 

Dikena-

kan 

Regulasi 

4 Kertas Sigaret 

dan Kertas 

Plug Wrap 

Non-Porous 

BMTP Rp.4.000.00

0,0 per ton 

2 tahun Seluruh 

negara3 

PMK No 157/ 

PMK.010/20

21 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait 

Meskipun kebijakan ini diperbolehkan, namun pemerintah tetap perlu melihat 

potensi dampak negatif yang mungkin timbul baik di tingkat mikro maupun makro. 

Contohnya pada BMTP Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian. Sebagai salah satu 

komoditas yang masuk dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), pengenaan 

BMTP ini diperkirakan menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0,4 persen6, sehingga 

dikhawatirkan dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat upaya 

pemulihan ekonomi nasional. BMTP Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian pun belum 

tentu menciptakan efek peralihan subtitusi impor ke produk lokal, mengingat produk 

pakaian memiliki keberagaman variasi dan brand yang permintaannya sangat 

bergantung pada preferensi konsumen.  

Dampak pengenaan kebijakan trade remedies tentu akan berbeda setiap produknya. 

Untuk itu, pemerintah perlu berhati-hati dan melakukan kajian mendalam sebelum 

menggunakan instrumen trade remedies, guna menghindari backlash terhadap 

industri yang sudah berdaya saing. Lebih jauh lagi, pemerintah sebaiknya berfokus 

pada upaya peningkatan efisiensi serta pembenahan daya saing produk dan industri 

dalam negeri. Dengan demikian dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia 

secara keseluruhan.  

 

 

  

 
6 Hasil simulasi menggunakan Bappenas Policy Model  
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3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 

IMF merevisi ke bawah perkiraan 

pertumbuhan ekonomi global tahun 

2021 menjadi 5,9 persen. Sementara 

proyeksi pertumbuhan tahun 2022 masih 

bertahan pada 4,9 persen. Pemulihan 

ekonomi global dinilai masih menghadapi 

beberapa risiko seperti meluasnya varian 

delta, meningkatnya gangguan rantai 

pasokan, cepatnya laju peningkatan inflasi, 

serta lonjakan harga makanan dan bahan 

bakar. Turunnya proyeksi ekonomi terjadi 

baik pada negara maju maupun negara 

berkembang.  

Proyeksi pertumbuhan Amerika Serikat 

untuk tahun 2021 diturunkan 1,0 persen 

menjadi 6,0 persen. Turunnya pryeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat 

dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi yang melemah pada triwulan III tahun 2021 

dan pengetatan program bantuan pemerintah untuk penanganan Covid-19. Selain 

itu, turunnya inventori akibat disrupsi pasokan menekan produksi dan menyebabkan 

akselerasi inflasi. Sementara untuk tahun 2022, perekonomian Amerika Serikat 

diproyeksikan tumbuh 5,2 persen.  

Berbeda dengan Amerika Serikat, perkiraan pertumbuhan Kawasan Euro dinaikkan 

menjadi 5,0 persen pada 2021. Revisi keatas tersebut ditopang oleh pelonggaran 

pembatasan di Perancis dan Italia yang mendorong pemulihan ekonomi lebih baik 

dari perkiraan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Perancis dan Italia untuk tahun 2021 

masing-masing dinaikkan 0,5 dan 0,9 persen menjadi 6,3 dan 5,8 persen. Pemerintah 

Perancis sendiri juga merevisi keatas proyeksi pertumbuhan tahun 2021 dari 6 ke 6,25 

persen sejalan dengan optimisme kinerja ekonomi yang akan mencapai tingkat pra-

pandemi pada akhir tahun berjalan.  

Tabel 47. Proyeksi Pertumbuhan 

Beberapa Negara  

Kawasan 2021 2022 

Negara Maju 

Amerika Serikat 6,0 5,2 

Kawasan Euro 5,0 4,3 

Jerman 3,1 4,6 

Inggris 6,8 5,0 

Jepang 2,4 3,2 

Negara Berkembang 

Tiongkok 8,0 5,6 

India 9,5 8,5 

ASEAN-5 2,9 5,8 

Brazil 5,2 1,5 

Meksiko 6,2 4,0 

Afrika Selatan 5,0 2,2 

Global 5,9 4,9 

Sumber: IMF, World Economic Outlook, 

Oktober 2021 

BAB III 

PROYEKSI 
PERTUMBUHAN EKONOMI 
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Perkiraan pertumbuhan Jepang dan Tiongkok kembali diturunkan masing-masing 

sebesar 0,4 dan 0,1 persen menjadi 2,4 dan 8,0 persen pada 2021. Turunnya proyeksi 

pertumbuhan Jepang dipicu oleh aktivitas ekonomi Jepang yang kembali mengalami 

tekanan pada triwulan ketiga 2021 akibat permberlakuan keadaan darurat Covid-19 

sepanjang Juli hingga September. Sementara revisi proyeksi Tiongkok disebabkan 

oleh turunnya investasi publik yang lebih kuat dari perkiraan. 

Proyeksi pertumbuhan ekonomi India tidak mengalami perubahan yakni sebesar 9,5 

persen pada 2021, menjadikan India negara besar dengan pertumbuhan tertinggi. 

Pada proyeksi yang dirilis bulan Juli, pertumbuhan ekonomi India telah diturunkan 

hingga 3 persen karena pemberlakuan restriksi ketat akibat lonjakan kasus Covid-19 

pada triwulan tahun 2021. Sejalan dengan meredanya penyebaran Covid-19 dan 

pembukaan kembali aktivitas ekonomi, proyeksi ekonomi India bertahan pada angka 

sebelumnya.  

IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, 

Thailand, dan Vietnam) untuk tahun 2021 sebesar 1,4 persen. Koreksi dipicu oleh 

lonjakan kasus Covid-19 yang kembali mendorong pemberlakuan restriksi dan 

menekan aktivitas ekonomi. Vietnam diproyeksi tumbuh 3,8 persen, menjadi yang 

tertinggi diantara negara ASEAN-5 lainnya. Proyeksi pertumbuhan Malaysia sebesar 

3,5 persen sementara Indonesia dan Filipina sebesar 3,2 persen. Thailand diprakirakan 

hanya tumbuh 1,0 persen.  

Sementara itu, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura menaikkan proyeksi 

pertumbuhan ekonomi Singapura tahun 2021 menjadi 7,0 persen dengan 

pertimbangan akan pemulihan ekonomi global serta kondisi domestik. Perekonomian 

Singapura diprediksi tetap dalam laju pemulihan pada paruh akhir tahun berjalan, 

didukung oleh sektor dengan orientasi ekspor seperti elektronik serta keuangan dan 

asuransi yang lebih kuat dari perkiraan. Selain itu juga didukung oleh permintaan 

yang kuat akan semikonduktor. Pelonggaran border restriction baru-baru ini 

mendorong masuknya pekerja migran dari Asia Selatan dan Myanmar yang akan 

mengurangi disrupsi tenaga kerja terutama di sektor konstruksi dan sektor marine 

and offshore engineering yang kemudian mendorong kinerjanya.  

Harga komoditas secara umum diproyeksi meningkat sejalan dengan 

pemulihan ekonomi di tengah keterbatasan pasokan. Berdasarkan proyeksi Bank 

Dunia yang dirilis Oktober 2021, harga komoditas energi dan logam dasar menguat 

tajam. Proyeksi harga komoditas pertanian juga bergerak sejalan meskipun tidak 

sekuat peningkatan harga energi dan logam dasar. Pemulihan pasca Covid-19 

diyakini banyak ahli akan menjadi momentum commodity supercycle akibat disrupsi 

pasokan yang tidak dapat mengimbangi permintaan global yang mulai kembali 

meningkat seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi.  
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Proyeksi harga minyak mentah rata-rata untuk tahun 2021 dinaikkan menjadi 

USD70,0 dari USD56,0 per barel. Permintaan yang terus mengalami perbaikan 

menjadi penguat harga minyak. Permintaan minyak mentah diprakirakan menyentuh 

level pra pandemi pada tahun 2022 yang dipimpin oleh permintaan dari Tiongkok, 

India, dan Rusia. Sementara produksi diperkirakan meningkat secara gradual dan 

mendorong harga turun pada tahun 2023. Seiring berjalannya waktu, disrupsi 

pasokan minyak akan teratasi salah satunya melalui keputusan OPEC+ untuk menarik 

pembatasan produksi. Namun, turunnya investasi produksi minyak baru menjadi 

risiko penghambat perbaikan produksi.  

Harga batubara yang melonjak tajam 

pada bulan Oktober seiring dengan 

permintaan yang makin tinggi, 

mendorong penyesuaian proyeksi untuk 

tahun 2021. Proyeksi harga batubara 

ditingkatkan menjadi USD140,0 dari 

USD78,0 per metrik ton (publikasi April). 

Harga batubara diproyeksi tetap tinggi 

sepanjang awal tahun 2022. Namun 

akan melemah sejalan dengan 

berkurangnya disrupsi pasokan. 

Produksi Tiongkok diperkirakan 

meningkat sejalan dengan upaya 

pemerintah setempat untuk 

meningkatkan output.  

Sejalan dengan batubara, harga gas 

alam juga diperkirakan tetap berada pada level tertingginya hingga awal tahun 2022 

sebelum melemah pada tahun 2023. Setelah meningkat dua kali lipat pada tahun 

2021, harga gas alam Amerika Serikat diperkirakan mengalami penurunan tipis seiring 

dengan permintaan ekspor yang tetap tinggi. Sementara harga gas alam Asia 

diperkirakan mengalami penurunan yang relatif kecil pada tahun 2022. Produksi gas 

alam diperkirakan meningkat di Amerika Serikat sejalan dengan perbaikan produksi 

minyak serpih. Peningkatan juga diprediksi terjadi di Rusia dan Azerbaijan, didorong 

oleh ketersediaan pipa baru.  

Perkembangan pasar batubara dan gas alam ke depannya masih sangat rentan pada 

kondisi cuaca seperti yang terjadi pada awal tahun 2021. Perubahan iklim 

meningkatkan risiko ketidakpastian cuaca yang dapat mempengaruhi baik pasokan 

maupun permintaan. Kondisi tersebut dapat mendorong harga energi makin tinggi 

yang kemudian berdampak pada inflasi yang lebih tinggi.  

Tabel 48. Proyeksi Harga Komoditas 

Global 

Komoditas Unit 2021 2022 

Energi 

Batubara USD/mt 140,0 120,0 

Minyak 

Mentah 

USD/bbl 70,0 74,0 

Gas Alam, 

Eropa 

USD/mmbtu 4,1 4,0 

Non Energi 

Minyak 

Kelapa 

Sawit 

USD/mt 1.100 1.075 

Karet USD/kg 2,05 1,85 

Nikel USD/mt 18.500 17.750 

Emas USD/toz 1.795 1.750 

Sumber: World Bank, Commodity Markets 

Outlook, Oktober 2021 
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Harga komoditas pertanian diproyeksi mengalami peningkatan moderat. Pada 

tahun 2021, harga komoditas pertanian diproyeksi meningkat 22 persen yang 

kemudian bergerak stabil pada tahun berikutnya. Grain Price Index diproyeksi 

meningkat 22 persen pada tahun 2021 sementara Oils dan Meals Index meningkat 40 

persen pada tahun yang sama. Perkembangan kedepannya menghadapi risiko seperti 

gejolak harga energi dan pupuk, kebijakan biofuel, cuaca, dan ketidakpastian kondisi 

ekonomi global.  

Harga kopi Arabica dan Robusta pada tahun 2021 diproyeksi mengalami peningkatan 

hingga 30 persen. Penyebabnya adalah turunnya produksi dari negara produsen 

utama, seperti Brazil, akibat cuaca yang tidak mendukung. Sementara musim kering 

dan pembatasan aktivitas yang terjadi di Vietnam berpotensi menyebabkan 

penurunan hasil panen pada 2021-2022. Produksi global diperkirakan sebanyak 161 

juta kantong sementara konsumsi lebih tinggi yang sebesar 172 juta kantong pada 

2021-2022. Pada tahun 2022, harga kopi diperkirakan bergerak stabil seiring dengan 

perbaikan produksi di Brazil dan pelonggaran pembatasan aktivitas di Vietnam.  

Harga kapas diproyeksi meningkat 32 persen pada tahun 2021, didorong oleh 

peningkatan konsumsi global sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi di berbagai 

negara. Sementara itu, pasokan global diproyeksi meningkat 6,4 persen yang 

dipimpin oleh Brazil (16 persen) dan Amerika Serikat (27 persen). Peningkatan harga 

kapas diproyeksi berlanjut hingga meningkat 5 persen pada tahun 2022. 

Komoditas logam industri diproyeksi meningkat hingga 48 persen pada tahun 

2021. Peningkatan harga logam industri didorong oleh adanya pembatasan pasokan, 

kurangnya pasokan listrik, serta kebijakan Tiongkok untuk mengurangi konsumsi 

energi dari pemrosesan logam. Harga komoditas tersebut kemudian diproyeksi turun 

5 persen pada tahun 2022. Downside risk yang dihadapi dalam jangka pendek berasal 

dari kemerosotan kinerja real estat Tiongkok yang berpotensi menurunkan 

permintaan.   

Harga nikel telah tumbuh sepanjang tahun 2021 yang didorong oleh permintaan 

yang kuat dari industri stainless-steel dan baterai. Sementara produksi Indonesia terus 

menunjukkan peningkatan dan diprediksi terus berlanjut. Pada jangka panjang, nikel 

diperkirakan akan mendapat keuntungan dari tansisi energi, terutama kendaraan 

listrik. Disamping perkiraan permintaan yang menguat, pertumbuhan pasokan nikel 

diperkirakan tetap memadai. Harga nikel pada tahun 2021 secara keseluruhan 

diproyeksi meningkat 34 persen dan melambat menjadi 4 persen pada tahun 2022.  

Pertumbuhan harga bijih besi pada tahun 2021 diproyeksi sebesar 51 persen sejalan 

dengan peningkatan harga hingga Agustus lalu. Permintaan akan bijih besi 

diperkirakan tetap kuat meskipun diberlakukan pembatasan konsumsi di Tiongkok. 
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Di sisi lain, ekspor bijih besi dari Brazil meningkat dan diprediksi terus menguat. Harga 

bijih nikel diproyeksi turun 21 persen pada tahun 2022.  

Proyeksi harga emas untuk tahun 2021 sebesar USD1.795 per troy ons, didorong oleh 

permintaan yang masih kuat. Permintaan emas kedepannya diproyeksi akan turun, 

salah satunya dipengaruhi oleh rencana The Fed untuk melakukan tapering off. Harga 

emas diproyeksi turun pada tahun 2022 menjadi USD1.750 per troy ons sejalan 

dengan turunnya ketidakpastian kondisi ekonomi global. 

3.2 Proyeksi Perekonomian Indonesia 

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mengalami pemulihan, 

meski masih terbatas. Setelah mengalami pemulihan pada triwulan II tahun 2021, 

ekonomi Indonesia kembali mengalami perlambatan pada triwulan III tahun 2021 

seiring dengan implementasi PPKM di beberapa wilayah setelah terjadi peningkatan 

kasus harian Covid-19. Meski demikian, ekonomi diperkirakan kembali mengalami 

rebound pada triwulan IV tahun 2021 seiring dengan keberhasilan penanganan 

gelombang kedua Covid-19. Dengan 

demikian, pertumbuhan ekonomi pada 

akhir tahun 2021 diperkirakan 

mencapai 3,8 persen. Target ini relatif 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

proyeksi konsensus ekonom market 

maupun lembaga internasional seperti 

IMF, OECD, dan ADB. Optimisme 

pemulihan ekonomi berasal dari 

melandainya kasus Covid-19 akan 

mendorong pemulihan konsumsi dan 

investasi, serta berlanjutnya akselerasi 

ekspor seiring dengan pemulihan 

ekonomi mitra dagang utama, seperti 

Amerika Serikat dan Tiongkok. Akan tetapi, untuk mencapai target pertumbuhan 

2021, perlu dorongan khususnya untuk pemulihan konsumsi yang lebih cepat. Meski 

demikian, target pemulihan tersebut berpotensi mengalami penurunan seiring 

dengan masih besarnya downside risk yang dihadapi, utamanya karena permanent 

scar yang dialami oleh dunia usaha serta terbatasnya pemulihan ekonomi di berbagai 

negara akibat tertahan oleh meluasnya varian delta, gangguan rantai pasokan, dan 

krisis energi. 

Dari sisi pengeluaran, keberhasilan pengendalian Covid-19 dan kebijakan 

penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia 

usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Gelombang 

Tabel 49. Konsensus Proyeksi 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Lembaga 2021 

IMF1) 3,2 

World Bank2) 4,4 

OECD3) 3,7 

ADB4) 3,5 

Bloomberg5) 3,5 

Bappenas6) 3,8 

Sumber: 1)World Economic Outlook Oktober 

2021 2)Global Economic Prospects World Bank 

Juni 2021 3)OECD Economic Outlook 

September 2021 4)Asian Development 

Outlook September 2021 5)Indonesia 

Economic Forecast November 2021 6)Outlook 

November 2021 
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kedua Covid-19 berhasil diredam, yang tercermin dari penurunan kasus harian. Selain 

itu, tingkat vaksinasi juga terus meningkat. Hal ini telah mendorong pemulihan 

aktivitas, tercermin dari peningkatan mobilitas masyarakat dalam google mobility data 

yang telah mencapai level pra-pandemi. Meski demikian, berdasarkan laporan yang 

ditulis oleh Mandiri Institute, tingkat pemulihan berbeda antarkelompok pendapatan. 

Kelompok bawah pulih lebih lama dibandingkan kelompok menengah. Kelompok 

bawah pun menjadi lebih selektif dalam pengeluaran, sehingga pemulihan konsumsi 

masih bergantung pada kelompok menengah ke atas. Dari data Bank Indonesia, 

terlihat bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) kelompok menengah ke atas 

cenderung mulai menurun, mencerminkan bahwa kelompok ini mulai melonggarkan 

konsumsi setelah sebelumnya sempat menahan konsumsi yang tergambarkan dari 

terus meningkatnya DPK kelompok ini. Oleh karena itu, tetap perlu adanya akselerasi 

penyaluran bansos untuk mendukung konsumsi masyarakat kalangan menengah ke 

bawah supaya pemulihan konsumsi berjalan lebih merata. 

Kinerja ekspor diperkirakan 

melanjutkan akselerasi seiring dengan 

peningkatan permintaan global, meski 

pemulihan ekonomi negara-negara 

maju maupun negara-negara mitra 

dagang utama masih terbatas. Harga 

komoditas yang tinggi juga berpotensi 

memberikan dampak positif tidak 

hanya terhadap kinerja ekspor, tetapi 

juga konsumsi, investasi, dan 

pendapatan negara. 

Investasi juga diperkirakan mengalami peningkatan, baik dari sisi pemerintah maupun 

swasta. Peningkatan alokasi belanja modal seiring dengan berlanjutnya proyek 

infrastruktur dasar atau konektivitas yang sempat tertunda pada tahun 2020 dan 

pengadaan peralatan dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian akan 

membantu peningkatan investasi pemerintah. Sedangkan, impor barang modal dan 

bahan baku yang terus mengalami akselerasi memberikan sinyal pemulihan investasi 

swasta. Lonjakan harga komoditas juga diharapkan mampu mendorong peningkatan 

investasi swasta khususnya di sektor pertambangan. Hal ini karena selama ini 

pergerakan indeks harga komoditas utamanya batubara berkorelasi dengan 

pertumbuhan investasi kendaraan, utamanya alat berat. 

Keberlanjutan stimulus fiskal dan moneter juga menjadi kunci dalam mendukung 

proses pemulihan yang lebih stabil. Dari sisi fiskal, defisit fiskal akan dipertahankan di 

atas tiga persen terhadap PDB hingga tahun 2022. Perluasan stimulus PEN dan 

program vaksinasi diperkirakan akan mendorong tingginya konsumsi pemerintah 

Tabel 50. PDB Berdasarkan Pengeluaran 

Komponen 

Pengeluaran 
2020 2021 

Konsumsi RT  -2,6 2,0 

Konsumsi LNPRT -4,3 1,1 

Konsumsi 

Pemerintah 

1,9 4,3 

PMTB/Investasi -4,9 3,4 

Ekspor -7,7 23,7 

Impor -14,7 22,7 

PDB -2,1 3,8 

Sumber: BPS (2021), Outlook Bappenas 

(November 2021) 
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pada tahun 2021. Selain itu, akselerasi belanja pemerintah juga perlu dilakukan, 

terutama di daerah, dengan fokus untuk membantu peningkatan konsumsi 

masyarakat. Dari sisi moneter, Bank Indonesia akan mempertahankan kebijakan suku 

bunga yang rendah hingga adanya sinyal peningkatan inflasi. 

Dari sisi lapangan usaha, pemulihan 

diperkirakan terjadi di semua sektor. 

Sektor paling terdampak negatif 

pandemi Covid-19 pada tahun 2020 

seperti sektor perdagangan, 

transportasi dan pergudangan, serta 

penyediaan akomodasi dan makan 

minum diperkirakan akan berangsur 

pulih. Hal ini sejalan dengan 

berangsur pulihnya kondisi 

perekonomian global dan domestik, 

terutama dari sisi peningkatan 

mobilitas masyarakat dan 

peningkatan keyakinan konsumen. 

Sektor pertanian diperkirakan akan 

kembali ke pertumbuhan normal 

sejalan dengan berakhirnya risiko 

fenomena La Nina dan cuaca 

diperkirakan normal setelah triwulan I tahun 2021. Sektor pertanian juga merupakan 

salah satu sektor esensial yang akan mampu tumbuh positif sepanjang 2021. 

Sementara itu, pemulihan sektor pertambangan akan diperkirakan berasal utamanya 

dari produksi nikel, pulihnya permintaan global utamanya dari Tiongkok, dan 

tingginya harga komoditas. 

Industri pengolahan diperkirakan berangsur pulih sepanjang 2021 karena sektor ini 

menunjukkan tanda-tanda mulai dapat beradaptasi terhadap pandemi. Hal ini 

tercermin dari akselerasi indeks PMI Manufaktur di tengah tekanan mobilitas. 

Optimisme pemulihan permintaan baik global dan domestik juga memberikan sinyal 

positif terhadap pemulihan di sektor ini.  

Sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan sebagai dua sektor esensial 

diperkirakan masih akan tumbuh tinggi pada tahun 2021, didorong oleh tingginya 

permintaan masyarakat.  

Tabel 51. PDB Berdasarkan Lapangan Usaha 

Komponen 2020 2021 

Pertanian 1,8 2,2 

Pertambangan -2,0 1,6 

Industri Pengolahan -2,9 3,5 

Pengadaan Listrik -2,3 4,7 

Pengadaan Air 4,9 5,0 

Konstruksi -3,3 3,6 

Perdagangan -3,7 4,3 

Transportasi -15,0 6,7 

Akomodasi  -10,2 6,3 

Infokom 10,6 6,6 

Jasa Keuangan  3,2 3,4 

Real Estate 2,3 3,0 

Jasa Perusahaan -5,4 3,4 

Administrasi Pemerintah -0,03 4,0 

Jasa Pendidikan 2,6 3,7 

Jasa Kesehatan 11,6 7,8 

Jasa Lainnya -4,1 5,5 

PDB -2,1 3,8 

Sumber: BPS (2021), Outlook Bappenas 

(November 2021) 
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POLICY BRIEF 
 

 

Pengaruh Kebijakan PPKM terhadap Perkembangan Ekonomi  

Triwulan III Tahun 2021 

Oleh: Rufita Sri Hasanah, Fathia Khairunnisa, Rinda Komalasari 

Studi ini bertujuan untuk meneliti dampak kebijakan PPKM darurat dan PPKM leveling 

yang dilaksanakan sejak awal Juli 2021 terhadap perkembangan ekonomi pada 

triwulan III tahun 2021 di Wilayah Jawa-Bali. Kebijakan PPKM ditetapkan sejalan 

dengan terjadinya gelombang kedua Covid-19. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan 

PPKM berdampak terhadap mobilitas masyarakat yang kemudian berdampak pada 

aktivitas perekonomian. Maka dari itu, dalam studi ini kami mencoba melihat dampak 

pembatasan aktivitas sosial terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 

2021 di Wilayah Jawa-Bali melalui data mobilitas masyarakat pada facebook mobility 

index dengan menggunakan dua permodelan nowcasting, yaitu Mixed Data Sampling 

(MIDAS) dan Least Square (LS). Hasil studi menunjukkan bahwa hasil prediksi 

menggunakan model MIDAS dan LS mampu menghasilkan prediksi yang searah di 

Wilayah Jawa-Bali. Selain itu, meskipun mobilitas masyarakat berpengaruh terhadap 

perekonomian, perekonomian ketika kebijakan PPKM darurat dan PPKM leveling 

lebih resilient dibandingkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sebelumnya. 

LATAR BELAKANG 

Varian baru Covid-19  yaitu B.1.617.2 atau varian Delta telah masuk ke Indonesia dan 

membawa Indonesia pada gelombang kedua Covid-19. Gelombang kedua tersebut 

menyebabkan terus melonjaknya kasus Covid-19 di seluruh provinsi Indonesia. 

Peningkatan kasus tersebut terjadi mulai dari akhir triwulan II hingga pertengahan 

triwulan III tahun 2021. Untuk menekan penambahan kasus harian, pemerintah 

menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

Darurat yang diberlakukan pada awal Juli 2021 dan PPKM-leveling pada tanggal 26 

Juli di Wilayah Jawa-Bali dan beberapa daerah lain. Kebijakan tersebut dibagi dalam 

empat level di mana setiap level berbeda tingkat restriksinya. Dalam kebijakan ini, 

perusahaan esensial dapat menerapkan work from home (WFH) sebanyak 50 persen 

dan work from office (WFO) sebanyak 50 persen, untuk perusahaan non-esensial wajib 

menerapkan WFH 100 persen dan untuk perusahaan kritikal dapat melakukan WFO 

sebanyak 100 persen.   

Kebijakan tersebut menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat terutama pada 

bulan Juli sehingga memberikan tekanan pada perekonomian terutama di Wilayah 

Jawa-Bali. Perekonomian yang sebelumnya mengalami pemulihan pada triwulan II 

tahun 2021 kembali mengalami perlambatan pada triwulan III tahun 2021. Wilayah 
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Jawa tumbuh sebesar 3,0 persen (YoY), melambat dari triwulan sebelumnya yang 

tumbuh hingga 7,9 persen (YoY). Sementara, Provinsi Bali terkontraksi sebesar 2,9 

persen (YoY), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,9 persen (YoY). 

Gambar 52. Penambahan Kasus Harian Baru Covid-19 Indonesia 

 
Sumber: Kawal Covid-19 (2021) 

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini meneliti pengaruh PPKM Darurat dan 

PPKM-leveling terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2021 di Wilayah 

Jawa-Bali. Sehubungan dengan kebijakan PPKM yang berpengaruh terhadap 

pergerakan dan aktivitas masyarakat sedangkan terdapat lag terkait informasi 

realisasi perekonomian, oleh karena itu digunakan pemodelan nowcasting untuk 

memprediksi kondisi ekonomi pada triwulan III tahun 2021 dengan memanfaatkan 

data mobilitas masyarakat pada Facebook Mobility Index sehingga dapat melihat 

pengaruh kebijakan PPKM Darurat dan PPKM-leveling terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui pergerakan aktivitas masyarakat yang cenderung menurun (Damuri 

et al, 2021). 

DATA DAN METODOLOGI 

Dalam memprediksi perekonomian masing-masing provinsi, data yang digunakan 

adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), 

sedangkan untuk menangkap mobilitas masyarakat digunakan Facebook Mobility 

Index.  

Tabel 52. Deskripsi Data 

Data Sumber Frekuensi Observasi 

PDRB Provinsi BPS Triwulanan 2019Q1 – 2021Q2 

Facebook Mobility Index Facebook Harian 1 Maret 2020 – 30 September 2021 
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Studi ini menggunakan data PDRB dalam bentuk indeks PDRB riil. Penggunakan 

indeks PDRB dianggap dapat lebih menangkap dinamika perekonomian 

dibandingkan dengan menggunakan pertumbuhan PDRB secara Year-on-Year 

(Damuri et al, 2021), sehingga studi ini menggunakan PDRB dalam bentuk perubahan 

indeks dan tahun 2018 sebagai base period dengan persamaan sebagai berikut: 

GDPIt = 
𝐺𝐷𝑅𝑃𝑡

𝐺𝐷𝑅𝑃2018
 

∆𝐺𝐷𝑃𝐼𝑡 =  𝐺𝐷𝑃𝐼𝑡 −  𝐺𝐷𝑃𝐼2018 

Selain itu, studi ini juga menggunakan Facebook Mobility Index untuk melihat 

bagaimana masyarakat merespon pembatasan mobilitas sosial dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Index = (1 – a) x b 

di mana, a merupakan persentase masyarakat yang tinggal di rumah sepanjang hari 

dibandingkan dengan baseline, sementara b merupakan persentasi intensitas 

pergerakan masyarakat sepanjang hari dibandingkan dengan baseline. Dikarenakan 

ketersediaan data Facebook Mobility Index yang terbatas, maka untuk 

memperpanjang observasi dilakukan backasting hingga 1 Januari 2019 menggunakan 

model Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) sebagai berikut: 

 

Selanjutnya, studi ini menggunakan dua model bivariat dengan mobilitas masyarakat 

sebagai parameternya, yaitu Mixed Data Sampling (MIDAS) dan Least Square. Model 

MIDAS digunakan karena model ini dapat menggunakan variabel dengan data yang 

memiliki frekuensi yang berbeda (Ghysels et al, 2019), sedangkan model LS digunakan 

sebagai benchmarking terhadap model. Kedua model tersebut merupakan model 

tanpa lag, sehingga untuk menggunkan lag pada setiap model maka digunakan 

model Autoregressive (AR) dari perubahan indeks PDRB (∆GDPIt-1). Oleh karena itu, 

model yang digunakan dalam studi ini antara lain: Least Square (LS), Autoregressive-

Least Square (LS-AR), Mix Data Sampling Regression (MIDAS), dan Autoregressive-Mix 

Data Sampling Regression (MIDAS-AR): 

 Model LS memiliki persamaan sebagai berikut: 

𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑡 +  𝜀𝑡 
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di mana Xt merupakan variabel Facebook Mobility Index pada waktu t.  

Model dengan penambahan lag perubahan indeks PDRB menggunakan model LS-AR 

memiliki persamaan sebagai berikut: 

𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛼𝑌𝑡−1 +  𝛽1𝑋𝑡 +  𝜀𝑡 

Model MIDAS memiki persamaan sebagai berikut: 

𝑌𝑡 =  𝛽0 + ∑ 𝑋𝑡−𝑖
(𝑑)

𝑘−1

𝑖=0

 (∑ 𝜏𝑗𝜃𝑗

𝑝

𝑗=0

) + 𝜀𝑡
(𝑑)

 

di mana, 𝜏 merupakan variabel high frequency, yaitu variabel Facebook Mobility Index 

dengan koefisien lag dari variabel high frequency sebesar 𝑝. Pada studi ini, 𝑝 yang 

digunakan adalah sebesar tiga mengikuti dari rekomendasi dalam model.  

Sementara model dengan penambahan lag perubahan indeks PDRB menggunakan 

model MIDAS-AR memilki persamaan sebagai berikut: 

𝑌𝑡 =  𝛽0 + 𝜆𝑌𝑡−1 +  ∑ 𝑋𝑡−1
(𝑑)

𝑘−1

𝑖=0

 (∑ 𝜏𝑗𝜃𝑗

𝑝

𝑗=0

) (1 −  𝜆 ∑ 𝜏𝑗

𝑝

𝑗=0

) + 𝜀𝑡
(𝑑)

 

di mana 𝜆 merupakan koefisien korelasi autoregressive yang menjelaskan hubungan 

antara indeks PDRB pada waktu 𝑡 dengan periode sebelumnya. Pemilihan panjang 

lag yang digunakan mengikuti hasil dari Schwartz Information Criterion (SIC). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan PPKM darurat pada tanggal 3 – 25 Juli 2021 dan PPKM-leveling pada 

tanggal 26 Juli hingga saat ini berdampak pada penurunan mobilitas masyarakat, 

khususnya Wilayah Jawa-Bali. Penurunan mobilitas masyarakat ketika kebijakan PPKM 

darurat (-0,20) dan PPKM-leveling (-0,12) tidak lebih dalam dibandingkan kebijakan 

PSBB I tahun 2020 (-0,22), namun lebih dalam dibandingkan kebijakan PSBB Jakarta 

serta PPKM Jawa-Bali pada awal tahun 2021 (-0,16). Selain itu, pemulihan mobilitas 

masyarakat ketika kebijakan PPKM darurat dan PPKM-leveling berlangsung lebih 

cepat dibandingkan dengan mobilitas masyarakat ketika PSBB I tahun 2021 dan PSBB 

Jakarta serta PPKM Jawa-Bali pada awal tahun 2021 seiring dengan penurunan kasus 

harian Covid-19.  

Penurunan mobilitas masyarakat berpengaruh pada kinerja perekonomian suatu 

daerah (Putra dan Arini, 2020). Oleh karena itu, permodelan untuk melihat 

perkembangan perekonomian di masa pandemi Covid-19 dapat menggunakan 

indikator mobilitas masyarakat sebagai variabel penentu. Namun, data mobilitas 
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PSBB Jakarta, 

PPKM Jawa Bali  

11 – 25 Januari 

2021 

Rata-rata: -0,16 

PSBB I 

11 – 12 April 

2020 

PSBB I Perpanjang 

10 April – 4 Juni 

2020 

Rata-rata: -0,22 

PPKM Darurat 

Jawa Bali  

3 – 25 Juli 2021 

PPKM-Leveling  

26 Juli – sekarang 

2021 

Rata-rata: -0,20 

Rata-rata: -0,12 

masyarakat memiliki rentang waktu yang terbatas, sehingga dilakukan backasting 

hingga tahun 2019 menggunakan model ARIMA. Hasil backasting menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perubahan mobilitas masyarakat yang signifikan ketika sebelum 

pandemi Covid-19. 

Gambar 53. Indeks Mobilitas Masyarakat Wilayah Jawa-Bali,  

Januari 2020 - September 2021 

 

Sumber: Facebook, diolah (2021) 

Penurunan mobilitas masyarakat berpengaruh pada kinerja perekonomian suatu 

daerah (Putra dan Arini, 2020). Oleh karena itu, permodelan untuk melihat 

perkembangan perekonomian di masa pandemi Covid-19 dapat menggunakan 

indikator mobilitas masyarakat sebagai variabel penentu. Namun, data mobilitas 

masyarakat memiliki rentang waktu yang terbatas, sehingga dilakukan backasting 

hingga tahun 2019 menggunakan model ARIMA. Hasil backasting menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perubahan mobilitas masyarakat yang signifikan ketika sebelum 

pandemi Covid-19.  

Berdasarkan hasil permodelan nowcasting baik pada indeks PDRB maupun 

pertumbuhan PDRB secara yoy, menunjukkan hasil prediksi yang lebih akurat pada 

in-sample observation periode triwulan I tahun 2019 – triwulan III tahun 2020, 

sedangkan pada periode berikutnya menunjukkan deviasi yang lebih besar. Selain itu, 

hasil prediksi sebelum pandemi menunjukkan hasil yang lebih akurat dibandingkan 

setelah pandemi. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Damuri et al. (2021). Model ini juga belum mampu menangkap base effect pada 
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triwulan II tahun 2021 pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal 

tersebut dikarenakan kinerja parameter yang diestimasi biasanya memburuk karena 

hubungan ekonomi yang tidak normal di antara variabel-variabel tersebut (Foroni, 

Marcellino, dan Stevanovic, 2020). Meskipun begitu, ke empat model cenderung 

menunjukkan hasil prediksi yang searah dengan nilai yang sebenarnya.   

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan 

aktual pada seluruh provinsi yang diteliti, kecuali Provinsi DKI Jakarta dan Bali lebih 

tinggi dibandingkan hasil prediksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun 

mobilitas masyarakat menunjukkan penurunan yang cukup dalam, perekonomian 

daerah tersebut tetap dapat tumbuh lebih baik meskipun menunjukkan perlambatan. 

Berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta dan Bali yang pertumbuhan aktualnya lebih 

rendah dibandingkan hasil prediksinya. 

Gambar 54. Hasil Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa-Bali (persen, YoY) 

  

  

-10,00

0,00

10,00

20,00

T
w

-I
 2

0
1
9

T
w

-I
I 
2
0
1
9

T
w

-I
II
 2

0
1
9

T
w

-I
V

 2
0
1
9

T
w

-I
 2

0
2
0

T
w

-I
I 
2
0
2
0

T
w

-I
II
 2

0
2
0

T
w

-I
V

 2
0
2
0

T
w

-I
 2

0
2
1

T
w

-I
I 
2
0
2
1

T
w

-I
II
 2

0
2
1

DKI Jakarta

ACTUAL LS

AR-LS MIDAS

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00
T
w

-I
 2

0
1
9

T
w

-I
I 
2
0
1
9

T
w

-I
II
 2

0
1
9

T
w

-I
V

 2
0
1
9

T
w

-I
 2

0
2
0

T
w

-I
I 
2
0
2
0

T
w

-I
II
 2

0
2
0

T
w

-I
V

 2
0
2
0

T
w

-I
 2

0
2
1

T
w

-I
I 
2
0
2
1

T
w

-I
II
 2

0
2
1

Jawa Barat

ACTUAL LS

AR-LS MIDAS

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

T
w

-I
 2

0
1
9

T
w

-I
I 
2
0
1
9

T
w

-I
II
 2

0
1
9

T
w

-I
V

 2
0
1
9

T
w

-I
 2

0
2
0

T
w

-I
I 
2
0
2
0

T
w

-I
II
 2

0
2
0

T
w

-I
V

 2
0
2
0

T
w

-I
 2

0
2
1

T
w

-I
I 
2
0
2
1

T
w

-I
II
 2

0
2
1

Jawa Tengah

ACTUAL LS

AR-LS MIDAS

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

T
w

-I
 2

0
1
9

T
w

-I
I 
2
0
1
9

T
w

-I
II
 2

0
1
9

T
w

-I
V

 2
0
1
9

T
w

-I
 2

0
2
0

T
w

-I
I 
2
0
2
0

T
w

-I
II
 2

0
2
0

T
w

-I
V

 2
0
2
0

T
w

-I
 2

0
2
1

T
w

-I
I 
2
0
2
1

T
w

-I
II
 2

0
2
1

Jawa Timur

ACTUAL LS



 

116 

 

  

 

Sumber: Bappenas, diolah (2021) 

 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penggunaan indikator facebook mobility dalam 

permodelan nowcasting dapat menghasilkan proyeksi yang lebih baik terutama ketika 

adanya kebijakan terkait pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-

19. Namun model ini masih belum cukup baik dalam menangkap base effect pada 

beberapa provinsi. Meskipun begitu, seluruh model yang digunakan cenderung 

menunjukkan hasil prediksi yang searah dengan nilai yang sebenarnya.   

Kebijakan PPKM merupakan komponen penting dalam penanganan pandemi Covid-

19. Kebijakan PPKM darurat dan PPKM-leveling pada triwulan III tahun 2021 lebih 

efektif dalam menekan kasus harian Covid-19 dan meredam dampak negatif 

terhadap perekonomian, sehingga perekonomian dapat pulih lebih cepat. 

Pembatasan mobilitas masyarakat dalam skala kecil lebih efektif dibandingkan skala 

besar karena kebijakan pembatasan yang lebih spesifik pada kabupaten/kota tertentu 

dengan kasus harian Covid-19 yang tinggi namun perekonomian tetap berjalan, baik 
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inter kabupaten/kota maupun antar kabupaten/kota. Selain itu, kebijakan PPKM 

darurat dan PPKM-leveling memiliki parameter yang lebih terukur terutama dalam 

penyesuaian level pengetatan pembatasan. Realisasi program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) juga terus berperan sebagai stimulus dalam menggerakkan 

perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengambil pelajaran 

dengan baik terkait kebijakan selama pandemi Covid-19.  

Di balik keberhasilan dari kebijakan PPKM darurat dan PPKM-leveling, terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kebijakan ke depannya. Proses 

pengendalian Covid-19, program vaksinasi, serta percepatan pemulihan ekonomi 

harus terus dilakukan secara konsisten mengingat kondisi pandemi yang penuh 

dengan ketidakpastian. Selain itu, penetapan kebijakan PPKM tidak hanya berfokus 

pada wilayah dan sektor, namun juga perlu memperhatikan kondisi ketergantungan 

rantai pasok antar wilayah agar logistik dan kegiatan perdagangan antar wilayah 

dapat tetap berlangsung (Inoue et al, 2021).  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya keterbatasan jumlah data 

dan variabel penentu, penggunaan metode yang cukup sederhana, level cakupan 

penelitian dan belum dapat menjelaskan dampak kebijakan PPKM darurat dan PPKM-

leveling secara holistik. Penelitian ke depannya diharapkan dapat melihat hingga level 

kabupaten/kota mengingat basis dari kebijakan ini adalah kabupaten/kota, sehingga 

mampu melihat pengaruh kebijakan dengan jelas dan menghasilkan prediksi yang 

lebih akurat. Selain itu, penelitian ke depannya juga dapat melihat interaksi ekonomi 

antar kabupaten/kota yang terkena kebijakan PPKM dan memiliki ketergantungan 

rantai pasok yang tinggi. 
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