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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA :  Memprediksi Dampak Resesi Global di Tahun 2023  

Pemateri :  

1. Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi TII   

2. Poltak Hotradero, Peneliti Senior dan Ekonom Bursa Efek Indonesia  

3. Ninasapti Triaswati, Akademisi Universitas Indonesia     

 

Moderator  : Nisaaul Muthiah, Peneliti Bidang Sosial TII 

 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,   

   seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi    

 

 Nuri mengutip Rhenald Khasali, Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif selama lebih dari 

dua kuartal berturut-turut maka itu memasuki resesi.  

 Resesi ekonomi terjadi ditandai dengan pelemahan ekonomi global, menurunnya marginal efficiency 

of capital, tingginya angka pengangguran, turunnya ekspor dan investasi serta penurunan penerimaan 

negara dari pajak serta diturunkannya target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah. 

 Pertumbuhan global diperkirakan akan merosot dari 5,7 persen pada 2021 menjadi 2,9 persen pada 

2022.  

 Sejak puncaknya pada pertengahan 1970-an, inflasi global telah menurun tajam. Namun, inflasi telah 

melonjak pada 2021-22 sebagai akibat dari rebound permintaan global dari pandemi dan 

melonjaknya harga komoditas, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina.  

 Kenaikan suku bunga The Fed ini merupakan yang kelima kalinya terjadi secara beruntun dalam 

beberapa bulan belakangan. Jika diakumulasikan, The Fed telah menaikkan suku bunga acuannya 

sebesar 300 bps sepanjang Maret-September 2022. 

 Kebijakan agresif tersebut membuat suku bunga The Fed kini mencapai level tertinggi dalam 14 tahun 

terakhir, atau sejak Januari 2008.  

 Keputusan The Fed dalam menaikkan suku bunga, dikombinasikan dengan tekanan eksternal, akan 

terus mempengaruhi pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.  
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 Bank Indonesia melalui kantor perwakilan daerahnya perlu memperkuat Tim Pengendalian Inflasi 

Daerah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. 

 Kementerian Keuangan perlu menjaga daya beli masyarakat dengan terus merealisasikan anggaran 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

 Masyarakat perlu menyiapkan dana darurat untuk kapanpun, tidak hanya jelang resesi saja. Pembuat 

kebijakan harus menahan diri dari kebijakan distorsi seperti kontrol harga, subsidi, dan larangan 

ekspor, yang dapat memperburuk kenaikan harga komoditas baru-baru ini. 

Poltak Hotradero, Peneliti Senior dan Ekonom Bursa Efek Indonesia  

 

 Pada bulan Maret 2022, Indonesia mengalami surplus dagang, tertinggi sepanjang sejarah 

Indonesia. Hal ini ditopang tiga komoditi, yaitu CPO, logam, dan batu bara.  

 Ekonomi Indonesia sudah mengalami perbaikan sejak pandemi COVID-19, dimana sampai saat ini 

masih mengalami perbaikan  

 Indonesia diprediksi akan mengalami pelambatan ekonomi di tahun 2023, namun tidak dengan resesi.  

 Terdapat dua hal yang bisa membuat Indonesia jatuh ke dalam resesi, yaitu inflasi yang tidak 

terkendali seperti tahun 1998 dan pandemi seperti tahun 2020 

 Sektor ekonomi Indonesia mayoritas bergerak di bidang jasa dan berputar dengan menggunakan 

rupiah. Sehingga, pengaruh luar negeri relatif rendah. Artinya, resesi ekonomi yang dipengaruhi oleh 

resesi global sulit untuk terjadi.  

 Investor asing bukan keluar dari Indonesia pada 2023 nanti, namun memang jumlah investasi asing d 

Indonesia sudah menurun sejak tahun 2020.  

 Resesi memang akan terjadi secara global, tapi tidak semua negara.  

 

Ninasapti Triaswati, Akademisi Universitas Indonesia 

 

 Resesi global memang akan terjdi, namun mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia.  

 Inflasi Indonesia saat ini tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.  

 60 persen pekerja Indonesia informal, maka nantinya resesi ekonomi atau pelambatan ekonomi yang 

nantinya akan terjadi akan berdampak pada tingkat kemiskinan.  

 Penurunan angka kemiskinan saat ini telah terjadi di perkotaan dan perdesaan  
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FORUM DISKUSI   

 

Pertanyaan Benni   

bagaimana proyeksi IHSG di 2023 ? apakah saya baiknya menganut "cash is king" atau tetap mempertahankan 

investasi di bluechip ?  

Jawaban  

Tiap orang perlu memperhatikan horizon dan toleransi terhadap risiko. Kalau memang horizon investasi 

kita di atas 5 tahun, maka berinvestasi pada saham direkomendasikan. 

 

Pertanyaan Ahmad Hidayah  

1. Mengapa harga batu bara akan meningkat di tahun 2023?  

2. Apakah ada pengaruh antara pelambatan ekonomi dengan pemilu yang akan dilakukan di tahun 

2024?  

3. Apakah aplikasi reksadana untuk investor pemula memiliki efek positif bagi perekonomian 

Indonesia?  

Jawaban 

1. Peningkatan harga batu bara disebabkan karena krisis energy yang terjadi di Eropa (Nuri)  

2. Pemilu akan memiliki pengaruh positif bagi perekonomian Indonesia dan dapat memutar roda 

perekonomian masyarakat (Nuri)  

3. Investasi saat ini sudah lebih mudah dengan adanya teknologi. Saya mendorong hal tersebut. 

(Poltak)  

Closing Statement 

1.  Nuri Resti Chayyani  

Resesi ekonomi tidak akan terjadi jika kita tidak overthingking.   

2. Poltak Hotradero 

Pandemi telah merubah pola dunia. Untuk itu, dengan perubahan masyarakat ini perlu untuk dimanfaatkan 

agar mengantisipasi resesi ataupun pelambatan ekonomi.  
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3. Ninasapti Triaswati 

Kita harus tetap optimis. Ada celah-celah keberhasilan yang bisa dimanfaatkan. Untuk itu, kita perlu untuk 

berusaha sebaik-baiknya untuk efektif dan efisien.  

 

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 

informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

