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“Pertumbuhan 
ekonomi kuartal 
I/2020 tetap dimotori 
oleh sektor-sektor 
tradisional yang 
produktif, yaitu 
manufaktur, 
pertanian, 
perdagangan, 
transportasi, dan 
komunikasi.

M A K R O E K O N O M I

  EKONOMI KUARTAL I/2020  

LAJU PERTUMBUHAN TERTAHAN
Bisnis, JAKARTA — Laju pertumbuhan ekonomi pada 3 bulan pertama tahun ini diprediksi tertahan menyusul serangan Covid-19 

yang melumpuhkan seluruh aspek bisnis.

Maria Elena
redaksi@bisnis.com

B
erdasarkan data yang 
dihimpun Bisnis, 
sejumlah ekonom 
memprediksi per-
tumbuhan ekonomi 
pada kuartal I/2020 

berada pada kisaran 3,6%—4,5%, 
lebih rendah dibandingkan dengan 
proyeksi Kementerian Keuangan 
di angka 4,5%—4,7%.

Ekonom Bank Permata Josua 
Pardede memerkirakan ekonomi 
pada kuartal I/2020 akan tumbuh 
di kisaran 4,18% secara tahunan 
(year-on-year/yoy).

Dia menambahkan, hampir 
seluruh komponen mengalami 
perlambatan pertumbuhan pada 
kuartal pertama tahun ini.

Dia memerinci, salah satu pe-
nyumbang perlambatan berasal 
dari konsumsi rumah tangga, yang 

diperkirakan melambat ke kisaran 
4,64% (yoy) pada kuartal I/2020.

Menurutnya, beberapa data yang 
mengukur tingkat konsumsi rumah 
tangga cenderung bervariasi di 
mana laju pertumbuhan penjualan 
ritel pada periode Januari—Maret 
2020 tercatat terkontraksi 5,4% 
(yoy) dibandingkan dengan laju 
penjualan ritel pada kuartal I/2019 
yang tercatat 10,1% (yoy).

“Indeks kepercayaan konsumen 
juga menunjukkan tren menurun 
signifi kan,” katanya, Senin (4/5).

Adapun, impor barang konsumsi 
sepanjang kuartal I/2020 tercatat 
tumbuh 7,1% (yoy) dari kuartal 
sebelumnya yang tercatat 8,0% 
(yoy). Kredit konsumsi pada kuar-
tal I/2020 juga tercatat melambat 
menjadi 5,4% (yoy) dari tahun 
sebelumnya yang tercatat 9% yoy.

Josua menuturkan, pertum-
buhan pembentukan modal 

tetap bruto (PMTB) pada 

kuartal I/2020 diperkirakan me-
lambat menjadi 3,87% (yoy), yang 
mana investasi bangunan maupun 
nonbangunan cenderung tertahan.

Konsumsi pemerintah diperki-
rakan stagnan dengan laju 0,7% 
(yoy) dari kuartal I/2019 yang 
tercatat 5,2% (yoy). Perlambatan 
ini seiring dengan realisasi laju 
pertumbuhan belanja kementerian 
dan lembaga yang melambat.

Kepala Ekonom Bank BNI Ryan 
Kiryanto memprediksi pertumbuh-
an ekonomi pada kuartal I/2020 
berada pada angka 4,5%.

“Secara sektoral, pertumbuhan 
ekonomi kuartal I/2020 tetap dimo-
tori oleh sektor-sektor tradisional 
yang produktif, yaitu manufaktur, 
pertanian, perdagangan, transpor-
tasi, dan komunikasi,” katanya.

Ryan menambahkan, wabah 
Covid-19 belum menjadi masalah 
yang serius pada kuartal pertama 
tahun ini. Pun dengan kebijakan 

social and physical distancing.
Menurutnya, dampak tersebut 

akan terasa pada kuartal II/2020 
dan kuartal III/2020, di mana 
dia memprediksi pertumbuhan 
ekonomi akan menukik ke bawah 
dan baru mulai bergerak naik 
pada kuartal IV/2020.

“Skenario ini dengan catatan pande-
mi Covid-19 selesai di akhir Juni atau 

awal Juli, sehingga mulai masuk ke 
situasi normal baru di awal kuartal 
keempat dan seterusnya,” jelasnya.

Ekonom CORE Mohammad Fai-
sal menyampaikan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia pada kuartal 
I/2020 diperkirakan sekitar 3,6%.

Dia menjelaskan, penyumbang 
terbesar perlambatan adalah kon-
sumsi rumah tangga yang anjlok 
tajam karena wabah Covid-19.

Perlambatan makin terasa di 
mana penanganan wabah Covid-19 
direspons dengan pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB) di 
sejumlah wilayah ekonomi utama.

“Sebelum wabah, di Januari dan 
Februari sebetulnya tren sudah 
melambat ke bawah 4,9%, salah 
satunya dipicu konsumsi rumah 
tangga yang melambat,” jelasnya.

Faisal mengatakan, pada kuartal 
I/2020 konsumsi rumah tangga 
diperkirakan tumbuh 2,6%. “De-
mand shock ini memengaruhi sisi 
produksi sehingga industri juga 
mengalami drop produksi.”

Peneliti ekonomi senior Institut 
Kajian Strategis Universitas Ke-
bangsaan Republik Indonesia, Eric 
Alexander Sugandi memprediksi 
ekonomi Indonesia tumbuh 4,6% 
(yoy) pada kuartal I/2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati memperkirakan per-
tumbuhan ekonomi pada kuartal 
I/2020 sebesar 4,5%—4,7%.

Menurutnya, angka tersebut masih 
cukup positif mengingat banyak 
negara mengalami perlambatan lebih 
parah akibat pandemi Covid-19.

“Pertumbuhan kuartal I/2020 
kita antara 4,5% dan 4,7%,” kata 
Menkeu. 

  TATA KELOLA ANGGARAN  

Peningkatan Rasio Utang Diprediksi Berlanjut
Bisnis, JAKARTA — Rasio 

utang pemerintah terhadap 
produk domestik bruto (PDB) 
diproyeksikan masih tetap ting-
gi dalam beberapa tahun ke 
depan.

Dalam laporan terbarunya, 
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan 
dan Risiko (DJPPR) Kemente-
rian Keuangan memproyeksi-
kan rasio utang terhadap PDB 
pada 2020 bakal melonjak ke 
angka 36%.

Nominal tersebut memang 
masih jauh dari batas yang 
diatur dalam UU Keuangan 
Negara yakni 60%. Akan te-
tapi angka tersebut jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan 
rasio utang terhadap PDB pada 
2019 yang mencapai 30,2% 
dan tahun-tahun sebelumnya 
yang cenderung di bawah 30%.

Direktur Eksekutif Indef Tau-
hid Ahmad menjabarkan, ada 
beberapa hal yang menyebab-
kan rasio utang pemerintah 
terhadap PDB belum bisa turun.

Pertama, masih terdapat ba-
nyak proyek pemerintah yang 
tidak bisa dilaksanakan pada 
tahun anggaran 2020 karena 
adanya pergeseran anggaran 
akibat Covid-19.

Kedua, beban bunga utang 
pada tahun depan akan me-

ningkat akibat tingginya utang 
yang ditarik pada tahun ini. 
Di sisi lain, pemerintah telah 
membuka ruang lewat Perppu 
No. 1/2020 di mana defi sit 
anggaran masih bisa melebihi 
3% pada 2021 dan 2022.

“Dua faktor ini yang me-
nyebabkan rasio utang susah 
turun dalam waktu dekat,” 
kata Tauhid, Senin (4/5).

Tauhid memperkirakan pe-
merintah masih akan mengelu-
arkan belanja dan pembiayaan 
untuk membantu pemulihan 
ekonomi pascapandemi pada 
2021 dan 2022.

Dia menambahkan, rasio 

utang berpeluang turun setelah 
defi sit anggaran dikembalikan 
ke bawah 3% dari PDB dan 
ekonomi mulai berjalan normal.

Di lain pihak, ekonom CORE 
Indonesia Akbar Susanto me-
ngatakan bahwa penambahan 
utang dan meningkatnya rasio 
utang terhadap PDB untuk saat 
ini merupakan sesuatu yang 
sangat bisa dipahami.

“Jika selama ini penambahan 
utang dikritisi, sekarang saat di 
mana utang bisa dibenarkan,” 
kata Akbar.

Meski demikian, pemerintah 
harus memastikan agar penggu-
naan utang yang telah ditarik 

tersebut sepenuhnya digunakan 
untuk kepentingan darurat, 
bukan untuk program yang 
kurang membantu masyarakat 
seperti program Kartu Prakerja 
hingga pemindahan ibu kota 
negara (IKN).

Pemerintah menurutnya 
masih bisa menunda kedua 
program tersebut pada tahun 
depan. Apalagi, perekonomian 
pada 2021 diproyeksikan bisa 
tumbuh pada nominal yang 
wajar.

Meningkatnya rasio utang 
terhadap PDB mengindikasikan 
beban utang yang perlu ditang-
gung oleh perekonomian makin 

tinggi. Tingginya beban utang 
terhadap PDB akan mengurangi 
keleluasaan pemerintah dalam 
memanfaatkan sumber daya 
untuk menstimulus pereko-
nomian ke depan.

Adapun PDB nominal pada 
2020 diperkirakan mencapai 
Rp16.574,9 triliun—Rp16.829,8 
triliun.

Dengan asumsi PDB nomi-
nal tersebut dan proyeksi ra-
sio utang terhadap PDB yang 
mencapai 36%, dapat diasum-
sikan posisi utang pemerintah 
berpotensi mencapai Rp5.966,9 
triliun—Rp6.058,7 triliun. (Mu-
hamad Wildan)

Kuartal I/2020 merupakan salah satu masa terberat 
yang harus dihadapi Indonesia, baik dari sisi sosial 
maupun ekonomi. Pandemi Covid-19 menghentikan 
pergerakan bisnis hampir di seluruh penjuru Tanah Air.
Pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun 

ini diprediksi juga akan terdampak virus 
corona. Seberapa tinggi laju pertumbuhan 

ekonomi nasional? Berapa proyeksi 
yang ditetapkan oleh pemerintah?
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