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I. Latar Belakang



Pemetaan Potensi Dampak Pandemi Covid-19

5Barua, Suborna, Understanding Coronanomics: The Economic Implications of the Coronavirus (COVID-19) Pandemic (April 1, 
2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3566477 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566477

Ruang lingkup evaluasi potensi dampak pandemi Covid -19  telah mencakup fase “third wave” dengan 
horizon jangka pendek sampai dengan menengah



• Struktur model CGE Indonesia dalam studi ini menggunakan
Recursive Dinamis (Recursive-Dynamic Computable General 
Equilibrium/RDCGE) yang diadopsi dari ORANI-GRD 
(Horridge, Parmenter, and Pearson 1999)

• Model menunjukkan adanya saling ketergantungan antara
makro dan mikro

• Hubungan ekonomi terjadi diantara industri, rumah tangga,
investor, pemerintah, importir dan eksportir pada pasar
yang berbeda

• Model menggunakan Input-Output (I-O) Indonesia tahun
2010 (terbaru)

• Data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social
Accounting Matrix (SAM) tahun 2008 dan data SUSENAS
(Survei Sosial Enomoni Nasional) tahun 2016 Struktur Produksi Indonesia pada CGE Model 

(Oktaviani, 2001)

The Indonesian CGE Model

Metode Analisis: Computable General Equilibrium (CGE) Model



CGE Model dapat digunakan untuk melihat dampak distribusi pendapatan pada berbagai golongan pendapatan
berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga yaitu:

Kelompok rumah tangga perdesaan (rural) :
Rural 1 : buruh pertanian.
Rural 2 : pengusaha pertanian
Rural 3 : rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di perdesaan

• pengusaha bebas golongan rendah, tenaga Tata Usaha (TU),
• pedagang keliling,
• pekerja bebas sektor angkutan,
• jasa perorangan, dan
• buruh kasar

Rural 4 : bukan angkatan kerja (BAK) di perdesaan
• bukan angkatan kerja dan
• golongan tidak jelas di perdesaan

Rural 5 : rumah tangga bukan pertanian golongan atas di perdesaan
• pengusaha bebas golongan atas,
• pengusaha bukan pertanian,
• manajer,
• militer,
• profesional,
• teknisi,
• guru, pekerja TU dan
• penjualan golongan atas.

Kelompok rumah tangga perkotaan (urban):
Urban 1 : rumah tangga bukan pertanian golongan bawah di perkotaan

• pengusaha bebas golongan rendah,
• tenaga TU,
• pedagang keliling,
• pekerja bebas sektor angkutan,
• jasa perorangan dan
• buruh kasar.

Urban 2 : bukan angkatan kerja (BAK) di perkotaan
• bukan angkatan kerja dan
• golongan tidak jelas.

Urban 3 : rumah tangga bukan pertanian golongan atas di perkotaan
• pengusaha bebas golongan atas,
• pengusaha bukan pertanian,
• manajer,
• militer,
• profesional,
• teknisi,
• guru,
• pekerja TU, dan
• penjualan golongan atas

Dampak terhadap Golongan Rumah Tangga



Skenario: Guncangan spesifik pada Sektor Pertanian*
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Guncangan penawaran spesifik sektor pertanian pada Sim 2  direpresentasikan 
dengan penurunan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian akibat migrasi 

desa ke kota dan risiko perubahan output akibat fenomena El Nino 

*Guncangan di luar sektor pertanian dimasukkan dalam model namun tidak ditampilkan

Sektor Sim 1 Sim 2 Sim 3 Sim 4

Padi 7.16 6.57 6.57 -7.88
Jagung -0.72 -1.31 -1.31 1.05
Ubi jalar -0.72 -1.31 -1.31 1.05
Ubi kayu -0.72 -1.31 -1.31 1.05
Umbi-umbian lainnya -0.72 -1.31 -1.31 1.05
Kacang tanah -0.72 -1.31 -1.31 1.05
Kedelai -0.72 -1.31 -1.31 1.05
Kacang-kacangan Lainnya -0.72 -1.31 -1.31 1.05
Padi-padian dan Bahan 
Makanan Lainnya -0.72 -1.31 -1.31 1.05
Sayur-sayuran -3.91 3.64 3.64 -4.37
Tanaman Hias -3.91 -3.63 -3.63 -4.36
Tebu -0.81 -1.17 -1.17 0.94
Tembakau -0.81 -1.17 -1.17 0.94
Tanaman serat -0.81 -1.17 -1.17 0.94
Hasil Perkebunan Lainnya -0.81 -1.17 -1.17 0.94
Buah-buahan 2.30 2.02 2.02 -2.42
Tanaman Biofarmaka 2.30 2.02 2.02 -2.42

Karet -2.48 -2.85 -2.85 2.28
Kelapa -2.48 -2.85 -2.85 2.28
Kelapa Sawit -2.48 -2.85 -2.85 2.28
Kopi -2.48 -2.85 -2.85 2.28
Teh  -2.48 -2.85 -2.85 2.28
Kakao -2.48 -2.85 -2.85 2.28
Cengkeh -2.48 -2.85 -2.85 2.28
Jambu Mete -2.48 -2.85 -2.85 2.28
Ternak dan Hasil-
hasilnya kecuali Susu
Segar -205.62 -205.00 -205.00 164.00
Susu segar -0.81 -1.18 -1.18 0.94
Unggas dan Hasil-
hasilnya -15.64 -16.56 -16.56 13.25
Kayu -0.81 -2.68 -2.68 2.14
Hasil Hutan Lainnya -0.81 -2.68 -2.68 2.14
Ikan -2.31 -1.20 -1.20 0.96
Udang dan crustacea 
lainnya -2.31 -1.20 -1.20 0.96
Biota air lainnya -0.81 -1.20 -1.20 0.96
Rumput laut dan 
sejenisnya -0.81 -1.20 -1.20 0.96

Sektor Sim 1 Sim 2 Sim 3 Sim 4

Variabel Sektor Sim 1 Sim 2 Sim 3 Sim 4
Perubahan

Produktivitas
Tenaga Kerja

Pertanian -1 -5 -5 -5

Ekspor Pertanian -14 -14 -14 -14
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Skenario: Guncangan pada Sektor Non Pertanian*

Penentuan besaran guncangan pada simulasi Covid-19 mengacu pada berbagai data historis  

bersumber dari publikasi statistik dan literatur terkait 

*Guncangan diluar sektor pertanian dimasukkan dalam model namun tidak ditampilkan

Variabel Sektor Sim 1 Sim 2 Sim 3 Sim 4

Perubahan Output 

Non Pertanian 
Manufaktur Max: 7.16 Max: 7.17 Max: 7.18 Max: 9.31

Min:-48.3 Min:-48.4 Min:-48.5 Min: -33.8

Jasa Max: 30 Max: 31 Max: 32 Max: 39

Min: -50.44 Min: -50.44 Min: -50.44 Min: -35.31

Penurunan 

Permintaan Ekspor
Manufaktur -14 -14 -14 -14

Pariwisata -32 -32 -32 -32

Perubahan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja Non 

Pertanian Manufaktur -1 -1 -1 -1

Jasa -1 -1 -1 -1



II. Prediksi Indikator Ekonomi Akibat Covid-19



2.1 Dampak Covid-19 terhadap Indikator Ekonomi Makro (1)

PDB Riil
Neraca

Perdagangan
/ PDB

Inflasi 
(IHK)

Upah Riil

Skenario Berat: 
Tanpa Stimulus

Skenario Sangat Berat:
Tanpa Stimulus

Skenario Sangat Berat
dengan dampak

stimulus yang Pesimis

Skenario Sangat Berat
dengan dampak

stimulus yang Optimis

-1.35 
%

-3.53 
%

-3.48 
%

0.81 
%

-0.50 
%

-2.81 
%

-6.18 
%

-3.35 
%

1.11 
%

3.40 
%

4.55 
%

-0.51 
%

-0.01 
%

-0.03 
%

-0.05 
%

0.01 
%

• Pandemi Covid-19 memberikan
dampak kontraktif bagi ekonomi

• Prediksi: Terdapat indikasi injury
kinerja makroekonomi yang lebih
dalam apabila terjadi penurunan
produktivitas tenga kerja pertanian
dan risiko El Nino dalam skenario
sangat berat

• Pandemi Covid-19 memberikan  
tekanan kuat pada aspek 
permintaan dan penawaran 
agregat (khususnya pasca
kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) 

• Terjadi penurunan upah riil akibat 
inflationary pressure

• Stimulus bantuan sosial  tanpa 
disertai pemulihan sektor ekonomi 
belum dapat memperbaiki kinerja 
makroekonomi



2.1 Dampak Covid-19 terhadap Indikator Ekonomi Makro (2)

Impor Ekspor Konsumsi 
riil

Pengeluaran 
pemerintah

Skenario Berat: 
Tanpa Stimulus

Skenario Sangat Berat:
Tanpa Stimulus

-4.28 
%

-2.07 
%

2.83 
%

-0.81 
%

-4.29 
%

-13.32 
%

-24.67 
%

-14.19 
%

-1.12 
%

-1.50 
%

7.15 
%

8.89 
%

0.04 
%

-0.34 
%

7.15 
%

8.89 
%

Skenario Sangat Berat
dengan dampak

stimulus yang Pesimis

Skenario Sangat Berat
dengan dampak

stimulus yang Optimis

• Kontraksi ekspor akibat 
pelemahan perekonomian 
negara tujuan ekspor 
utama Indonesia, disrupsi 
rantai pasok global, dan 
implementasi inward 
looking policies  
memberikan konsekuensi 
defisit neraca 
perdagangan

• Bantuan sosial  (Bansos) 
memberikan dampak 
positif pada konsumsi riil 
rumahtangga



2.2 Dampak Covid-19 terhadap Output dan Tenaga Kerja 
Beberapa Komoditas atau Sektor * (1)

Tanaman Pangan

• Penurunan output dan penyerapan tenaga kerja sektor pangan < sektor manufaktur dan jasa akibat peningkatan final
demand pangan

• Kinerja sektor tanaman pangan memburuk akibat prediksi guncangan penawaran lainnya seperti penurunan
produktivitas tenaga kerja dan risiko variabilitas iklim El Nino pada produksi pangan

• Stimulus fiskal dengan target rumah tangga perdesaan dapat memperbaiki kinerja sektor pangan, terutama untuk
komoditas padi, jagung, dan kedelai



2.2 Dampak Covid-19 terhadap Output dan Tenaga Kerja 
Beberapa Komoditas atau Sektor * (2)

Sayuran, Buah-Buahan dan Tanaman Biofarmaka

• Peningkatan permintaan buah-buahan direspons dengan peningkatan output pada saat pandemi Covid-19
• Sayur-sayuran dan tanaman biofarmaka mengalami kontraksi output
• Ketiga komoditas tersebut penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh di kala pandemi Covid-19



2.2 Dampak Covid-19 terhadap Output dan Tenaga Kerja 
Beberapa Komoditas atau Sektor * (3)

Peternakan dan Perikanan

• Sektor pertanian bernilai tambah tinggi seperti produk unggas dan peternakan cenderung menunjukkan
penurunan output, dengan prognosa yang memburuk pada skenario sangat berat

• Hal ini memengaruhi ketersediaan produk makanan olahan (frozen food)



2.2 Dampak Covid-19 terhadap Output dan Tenaga Kerja 
Beberapa Komoditas atau Sektor * (4)

Komoditas Ekspor

Input Pertanian

• Sebagian komoditas 
pertanian berorientasi 
ekspor (minyak kelapa 
sawit, kelapa, teh, kopi, 
kakao) mengalami kontraksi 
output dan penyerapan 
tenaga kerja akibat 
pelemahan permintaan 
ekspor

• Terdapat potensi penurunan 
input sektor pertanian 

• Perlu mitigasi ketersediaan 
dan akses terhadap input 
sektor pertanian untuk 
resiliensi sektor pertanian



2.2 Dampak Covid-19 terhadap Output dan Tenaga Kerja 
Beberapa Komoditas atau Sektor * (5)

Makanan Olahan (1)

Evaluasi pada sisi permintaan akibat pandemi Covid-19:
• Kebijakan PSBB mengakibatkan konsumen melakukan stockpiling

sebagai antisipasi pembatasan pergerakan
• Stockpiling akibat gangguan pada sistem distribusi pangan
• Stockpiling dapat membuat sisi permintaan tidak dapat terprediksi

Evaluasi sisi penawaran akibat pandemi Covid-19:
Sektor agrifood yang didominasi oleh UMKM mengalami
kesulitan cash flow selama pandemi Covid-19 sehingga
menunjukkan efek penurunan output dan penurunan
penyerapan tenaga kerja



2.2 Dampak Covid-19 terhadap Output dan Tenaga Kerja 
Beberapa Komoditas atau Sektor * (6)

Makanan Olahan (2)

• Terjadi peningkatan output beras dan makanan olahan seperti roti, biskuit, mie, kedelai, dan kopi olahan
selama pandemi Covid-19

• Atensi dibutuhkan pada ketersediaan komoditas strategis gula akibat potensi penurunan output yang
signifikan



2.2 Dampak Covid-19 terhadap Output dan Tenaga Kerja 
Beberapa Komoditas atau Sektor * (7)

Manufaktur Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Sektor TPT (kecuali pakaian jadi dan permadani) mengalami kontraksi output akibat penurunan pemintaan
ekspor, penurunan produktivitas tenaga kerja dan PHK pekerja berketerampilan rendah



2.2 Dampak Covid-19 terhadap Output dan Tenaga Kerja 
Beberapa Komoditas atau Sektor * (8)

Bahan Kimia dan Farmasi

Terlepas peningkatan permintaan, sektor farmasi dan bahan kimia domestik belum mampu meningkatkan supply
response, terkecuali alat kedokteran di semua simulasi serta sabun serta bahan pembersih dan obat tradisional di
scenario berat tanpa stimulus



2.2 Dampak Covid-19 terhadap Output dan Tenaga Kerja 
Beberapa Komoditas atau Sektor * (9)

Penyediaan akomodasi (MICE) dan Makanan Minuman

• Pandemi Covid-19 memberikan dampak langsung pada output dan penyerapan tenaga kerja sektor yang tidak
dapat beroperasi seperti pariwisata, MICE, hiburan, dan penyediaan akomodasi (hotel)

• Jasa penyedia makanan dan minuman cukup mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19
• Stimulus pemulihan ekonomi dalam skenario optimis belum cukup untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19
pada sektor jasa terdampak



2.2 Dampak Covid-19 terhadap Output dan Tenaga Kerja 
Beberapa Komoditas atau Sektor * (10)

Jasa

Winning sectors jasa:
• Sektor jasa mencakup telekomunikasi, jasa keuangan, dan teknologi informasi
• Konsekuensi atas perubahan perilaku konsumen saat pandemi Covid-19 dan remote working



2.2 Dampak Covid-19 terhadap Output dan Tenaga Kerja 
Beberapa Komoditas atau Sektor * (11)

Jasa Angkutan

• Kontraksi masif sektor jasa angkutan penumpang untuk moda transportasi udara, laut, dan darat
• Meskipun demikian, terdapat perbaikan kinerja sektor jasa pos dan kurir



2.3 Dampak Covid-19 terhadap Pendapatan dan Konsumsi  
Rumah Tangga

Pendapatan Rumah Tangga (%) Konsumsi Rumah Tangga (%)

Rumah Tangga Perkotaan:
• Inflasi di level konsumen berpotensi menurunkan konsumsi riil
mayoritas rumah tangga

• Penurunan pendapatan dan konsumsi riil lebih tinggi pada rumah
tangga di perkotaan dibandingkan pedesaan sebagai dampak
sektor manufaktur dan jasa yang tidak beroperasi

Rumah Tangga Pedesaan:
• Potensi penurunan pendapatan nominal pada klasifikasi rumah
tangga miskin di pedesaan ( rural 1 – rural 3)

• Stimulus bansos memberikan dampak yang signifikan pada
pendapatan riil masyarat perdesaan. Indikasi urgensi kebijakan
jaringan pengaman sosial dan pengalihan peruntukan dana desa
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III. Prediksi Produksi Tanaman Pangan di Daerah 
Akibat Covid-19



Dampak Covid-19 terhadap Output Produksi Tanaman Pangan (1)
Wilayah Utama Sentra Produksi Pangan (%)

• Sentra produksi padi nasional menunjukkan respons penurunan output dengan  risiko yang lebih besar di skenario berat
• Interaksi dampak pandemi Covid 19, migrasi desa ke kota, dan El Nino memengaruhi produksi pangan
• Prediksi risiko atas ketersediaan kedelai cenderung lebih minim diduga akibat stok impor



Dampak Covid-19 terhadap Output Produksi Tanaman Pangan (2)
Wilayah Non Sentra Produksi di Sumatera (%)

Risiko penurunan ketersediaan pangan di  beberapa provinsi di Pulau Sumatera seperti  Sumatera Barat dan Bengkulu



Dampak Covid-19 terhadap Output Produksi Tanaman Pangan (3)
Wilayah Non Sentra Produksi di Jawa, Bali, Maluku, Papua (%)

• Pada skenario sangat berat, risiko penurunan ketersediaan padi dan beras  beberapa provinsi non 
sentra seperti  Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Maluku Utara, Papua, dan Banten

• Menunjukkan urgensi perbaikan sistem logistik pangan nasional  



Dampak Covid-19 terhadap Output Produksi Tanaman Pangan (4)
Wilayah Non Sentra Produksi di Kalimantan dan Sulawesi (%)

Pada skenario sangat berat, risiko penurunan ketersediaan padi dan beras  beberapa provinsi non sentra seperti 
Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah



IV. Sintesis Hasil



Sintesis Hasil (1)

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan PDB riil kecuali pada skenario sangat berat
dengan dampak stimulus optimis. Stimulus ini melalui bansos dan perbaikan produktivitas
sektor pertanian, manufaktur dan jasa

2. Pertumbuhan ekonomi yang positif pada skenario sangat berat dengan dampak stimulus
optimis didorong peningkatan konsumsi riil rumah tangga yang distimulasi oleh
peningkatan permintaan terhadap pangan pokok. Ada indikasi rumah tangga lebih memilih
memenuhi kebutuhan pangan daripada kebutuhan lainnya

3. Sebagian komoditas berorientasi ekspor seperti Crude Palm Oil (CPO), kelapa, kopi, teh
dan kakao, mengalami penurunan output karena permintaan ekspor menurun. Penurunan
ekspor lebih tinggi daripada penurunan impor sehingga neraca perdagangan defisit. Defisit
semakin besar ketika sektor manufaktur (TPT kecuali pakaian jadi dan permadani) juga
mengalami konstraksi
Namun defisit semakin mengecil karena bekerjanya stimulus optimis bansos dan
perbaikan produktivitas pada sektor pertanian, manufaktur dan jasa

4. Dampak output yang mengalami kontraksi diikuti dengan penurunan kesempatan kerja
mengingat permintaan tenaga kerja merupakan derived demand terhadap permintaan
output



Sintesis Hasil (2)

5. Sabun dan bahan pembersih serta alat kedokteran merupakan sektor yang mengalami
ekspansi di kala pandemi Covid-19

6. Beberapa looser sectors di jasa adalah jasa angkutan, jasa pariwisata dan akomodasi
sedangkan winning sectors mencakup telekomunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan,
dan jasa kurir. Sektor ini diindikasikan merupakan sektor yang sangat dibutuhkan
masyarakat untuk tetap beraktivitas secara ekonomi saat PSBB dan WFH

7. Terdapat indikasi penurunan pendapatan riil pada rumah tangga baik rural maupun
urban. Pada skenario sangat berat dengan stimulus pesimis dan optimis mampu
menstimulasi peningkatan permintaan rumah tangga

8. Produksi pangan di hampir keseluruhan provinsi bernilai negatif kecuali buah-buahan
yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh di kala pandemi. Penurunan
produksi pangan menyebabkan produksi sektor makanan olahan (kecuali beras, mie,
dan macaroni) mengalami kontraksi karena kurangnya bahan baku dan terganggunya
sistem logistik pangan



1. Akurasi data stok pangan sangat penting meliputi produksi, cadangan pangan dan impor.
Kebijakan PSH atau SRG menjadi alternatif sebagai upaya mitigasi risiko ketahanan pangan

2. Prioritas kebijakan transportasi dan distribusi untuk menjamin kelancaran pengiriman

bahan pangan (>70% untuk logistik)

3. Upaya peningkatan stok pangan tidak hanya untuk fresh food namun juga produk olahan

(frozen food) untukmengurangi risiko kurangnya ketersediaan pangan
4. Jaminan keamanan dan kualitas pangan terutama untuk produk frozen food à Bansos

bahan baku UMKM, relaksasi kredit, dan pendampingan keamanan dan kualitas pangan
5. Jaminan ketersediaan input pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan sarana prasarana

pertanian. Urgensi kebijakan terkait bansos, relaksasi kredit, subsidi bunga kredit untuk
input di sektor pertanian. Pada sektor peternakan dan perikanan, kebijakan yang dapat

dilakukan adalah bantuan pakan ternak, alat tangkap dan sarpras perikanan
6. Inovasi dalam produksi pertanian berbasis digital merupakan alternatif pilihan ketika

diterapkan physical distancing seperti green housemaupun open field

Intervensi Kebijakan (1)



7. Pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk peningkatan produktivitas
pertanian

8. Relaksasi memperoleh impor bahan baku khususnya untuk sektor manufaktur yang sarat
bahan baku impor

9. Perlu stimulus seperti soft loan, relaksasi perizinan, pembebasan masuk bahan baku dan
menjaga permintaan domestik, khususnya beberapa sektor seperti sektor perikanan dan
peternakan serta olahan karena gangguan operator shipping serta pembeli yang menunda
pembelian karena lockdown

10. Fasilitasi pendampingan pemerintah terkait pemasaran daring bagi petani maupun UMKM
11. Optimalisasi kartu pra pekerja dalam upaya mitigasi penurunan konsumsi dan pendapatan

rumah tangga di pedesaan maupun perkotaan
12. Kebijakan jaringan pengaman sosial dan pengalihan peruntukan dana desa. Dana desa

dapat menjadi program padat karya berlandaskan prinsip transparan dan akuntabel

Intervensi Kebijakan (2)



V. Simpulan dan Rekomendasi Kebijakan

• Simpulan
• Berbagai skenario tanpa stimulus ekonomi di CGE Model menunjukkan bahwa

indikator ekonomi Indonesia memburuk
• Sektor pangan akan menghadapi masalah jika tidak dilakukan mitigasi dengan

stimulus ekonomi

• Rekomendasi Kebijakan
• Stimulus ekonomi khususnya pada rumah tangga pedesaan dibutuhkan
• Stimulus ekonomi diperlukan untuk mempertahankan ketersediaan sektor pangan



V. Simpulan dan Rekomendasi Kebijakan

• Simpulan
• Berbagai skenario tanpa stimulus ekonomi di CGE Model menunjukkan bahwa

indikator ekonomi Indonesia memburuk
• Sektor pangan akan menghadapi masalah jika tidak dilakukan mitigasi dengan

stimulus ekonomi

• Rekomendasi Kebijakan
• Stimulus ekonomi khususnya pada rumah tangga pedesaan dibutuhkan
• Stimulus ekonomi diperlukan untuk mempertahankan ketersediaan sektor

pangan


