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Surplus neraca dagang Indonesia terus berlanjut
dengan raihan April masih mencetak angka
positif sebesar USD 2,2 miliar. Sementara itu
pemerintah bersama swasta telah memulai
program Vaksin Gotong Royong pada 18 Mei
2021.
Surplus neraca dagang Indonesia terus berlanjut
dengan data April masih menunjukkan angka
positif sebesar USD 2,2 miliar. Data BPS tersebut
menunjukkan kinerja yang di atas ekspektasi
ekonom yaitu sebesar USD 1 miliar, terutama
didorong ekspor yang di atas perkiraan. Dengan
capaian neraca dagang April, berarti Indonesia telah
mencetak surplus selama 12 bulan berturut-turut.
Kinerja ekspor April tercatat USD 18,5 miliar, naik
52% YoY dan di atas perkiraan ekonom yang sebesar
41%. Hal ini didukung oleh pemulihan ekonomi di
negara partner dagang seperti Tiongkok, AS, dan
kawasan Eropa dengan kenaikan ekpor tahunan
masing-masing 67%, 25%, dan 13%.
Secara bulanan kinerja ekspor naik 0,69% dari USD
18,35 miliar ke USD 18,48 miliar, terdorong oleh
kenaikan harga komoditas dan permintaan di
berbagai negara, terutama di sektor minyak & gas
(+5,34% MoM). Kenaikan ekspor bulanan terbesar
terdapat di golongan besi & baja sebesar USD 246,2
juta (17,5%), sedangkan penurunan bulanan terbesar
adalah golongan lemak & minyak hewan/nabati
sebesar USD -398,3 juta (-13,81%).
Impor di bulan April 2021 mencatat kenaikan
29,93% secara tahunan, sejalan dengan ekspektasi
ekonom di 29,8%, menjadi USD 16,3 miliar. Namun
secara bulanan tercatat impor turun 1,68%.
Kenaikan terbesar impor adalah mesin &
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perlengkapan elektrik sebesar USD 167,4 juta,
sedangkan penurunan terbesar di golongan kapal &
perahu sebesar USD 256,2 juta.
Secara keseluruhan perbaikan kondisi ekspor baik
komoditas
maupun
non-komoditas
akan
mendukung pasokan valuta asing domestik. Hal
tersebut karena eksportir akan melakukan
repatriasi hasil penjualan mereka atau mengambil
pinjaman akibat kenaikan kapasitas produksi.
Sementara di sisi impor, barang modal diperkirakan
akan mengalami peningkatan di semester kedua
2021 kala investasi domestik bertumbuh di periode
tersebut.
Gambar 1: Neraca Perdagangan Indonesia (Juta
USD)
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Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu pemerintah bersama swasta telah
memulai program Vaksin Gotong Royong pada 18
Mei 2021. Pelaksanaan perdana program ini
dilakukan untuk pekerja swasta di Kawasan
Industri Jababeka, Bekasi, menggunakan vaksin
Sinopharm. Program ini pada awalnya akan
difokuskan untuk perusahaan swasta di
Jabodetabek sebelum kemudian dibuka untuk
daerah lain.
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Data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia menunjukkan sudah sekitar 22.750
perusahaan swasta mendaftar program Vaksin
Gotong Royong dengan peserta sebanyak 10 juta
orang. Tahap awal kegiatan ini meliputi wilayah
Jabodetabek untuk sekitar 220 ribu jiwa dengan
sekitar 420 ribu dosis sudah didistribusikan.
Vaksin Sinopharm untuk program ini yang sudah
tiba sebanyak 500 ribu dosis. Sementara total
komitmen vaksin sebanyak 7,5 juta dosis dan
berpotensi naik menjadi 15 juta dosis. Vaksin lain
yang dipesan untuk Vaksin Gotong Royong adalah
Sputnik V sebanyak 20 juta dosis dan dari Cansino
sejumlah 5 juta dosis.

Pandangan Pasar
Pemulihan ekonomi yang terjadi di global akan
menjadi
sentimen
positif
yang
dapat
menggerakkan ekspor Indonesia kedepannya.
Melihat perbaikan PDB Indonesia di triwulan
pertama 2021, diperkirakan pertumbuhan ekonomi
di triwulan kedua mulai positif. Secara umum,
pemulihan ekonomi Indonesia di tahun ini akan
bergantung pada beberapa hal, diantaranya adalah
terkendalinya
tingkat
penularan
Covid-19,
berjalannya program vaksinasi sesuai jadwal,
dukungan fiskal dari pemerintah, serta kebijakan
moneter Bank Indonesia.

Harga yang ditetapkan pemerintah untuk Vaksin
Gotong Royong adalah Rp321.660 dengan tarif
maksimal pelayanan sebesar RP117.910.
Berjalannya program Vaksin Gotong Royong
memberikan angin segar di saat program
imunisasi
pemerintah
terhambat
akibat
permasalah pasokan dari India. Melonjaknya
angka kasus Covid-19 di India membuat
pemerintahnya memprioritaskan vaksin untuk
kebutuhan dalam negeri. Padahal, India adalah
salah satu basis produksi vaksin AstraZeneca &
Covax, termasuk yang dipesan oleh Indonesia.
Jika pelaksanaan Vaksin Gotong Royong berjalan
lancar, maka hingga akhir 2021 sejumlah 45 juta
dosis akan diberikan ke pekerja. Jika ditambahkan
dengan target imunisasi pemerintah sebesar 350
juta dosis di akhir 2021, maka total dosis yang
disuntikkan di akhir tahun adalah 395 juta dosis.
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Gambar 2: Jadwal Kedatangan Vaksin ke Indonesia

Jadwal Kedatangan Vaksin ke Indonesia
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Sumber: Kementerian Kesehatan, Bahana Sekuritas, Mandiri Sekuritas

Disclaimer:
Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun
secara keseluruhan kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PT AIA FINANCIAL (AIA). Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk
penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian, atau penjualan produk asuransi yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala
tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa
menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan
kapan pun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para nasabah disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum berkomitmen
melakukan investasi pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi kami. Dokumen ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja.
Investasi pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah
atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
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