
D
A

M
PA

K
 D

A
N

 RESPO
N

 K
EBIJA

K
A

N

Kampus Utama, Gedung D
Jl. M.H Thamrin No.2, Jakarta 10350

www.bi.go.id/id/bi-institute

R
. M

oham
m

ad M
arty M

. N
atalegaw

a

R. Mohammad Marty M. Natalegawa

GEOPOLITIK 

PEREKONOMIAN 
INDONESIA
DAMPAK DAN RESPONS KEBIJAKAN













Sambutan 

Gubernur Bank Indonesia 

Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi 

dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan 

politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina 

Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di 

Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate 

change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia 

dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai 

dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa 

berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, 

berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, 

pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi 

dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil 

kebijakan publik, termasuk di bank sentral. 

Buku "Geopolitik don Perekonomion Indonesia: Dompok don Respons 

Kebijokon" ini menyajikan perspektif mendalam dan komprehensif mengenai 

dinamika geoekonomi dan geopolitik global, serta pengaruhnya terhadap 

perekonomian Indonesia berikut respons kebijakan yang diam bi I. Kodifikasi 

dinamika geokonomi dan geopolitik yang ditabulasi dalam buku ini, dapat 

menjadi lesson learned dan fondasi yang bagus pagi pembaca, untuk 

menyusun future & strategic foresight lima, atau bahkan sepuluh tahun ke 

depan. Dengan demikian, kebijakan publik yang diambil akan lebih tepat 

sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Sehubungan dengan itu, saya menyambut baik kehadiran buku ini, 

yang dapat membantu pembaca untuk lebih memahami dinamika 
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Pendahuluan 

Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna bersama DPR RI mengenai 

pembahasan UU APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 

2020 mengungkapkan dalam proses penyusunan APBN 2020, Pemerintah 

dihadapkan dengan dinamika perekonomian dan geopolitik global yang 

sangat tinggi. Perang dagang dinilai berdampak pada perlambatan ekonomi 

di banyak negara di dunia dan ketidakpastian harga komoditas yang 

cenderung melemah, (Okezone, 2019). 

Kondisi perlambatan perekonomian dunia sebenarnya telah terjadi 

sebelum era pandemi, yang dipengaruhi berbagai isu global seperti 

perang dagang AS-Tiongkok dan pelemahan daya beli masyarakat seiring 

dengan melemahnya harga komoditas dunia, tu rut memengaruhi kinerja 

perekonomian di banyak negara. Menyikapi hal tersebut, pemerintah 

menerapkan strategi kebijakan countercyclical yang ekspansif dengan 

pengelolaan fiskal yang pruden dan konsolidatif seraya memperhatikan 

fleksibilitas dalam merespons kondisi perekonomian global. Dan sebagai 

instrumen utama countercyclical, APBN yang memiliki cakupan luas 

diarahkan melalui serangkaian kebijakan belanja dan insentif fiskal bagi 

kegiatan dunia usaha dan menjaga kesinambungan pembangunan, di 

samping tetap mendukung dan melanjutkan penanganan bidang kesehatan 

akibat pandemi, melindungi yang rentan serta memberikan perlindungan 

sosial bagi masyarakat. 

Indonesia sebagai negara ekonomi terbuka, yang merupakan bagian 

dari rantai pasok global dalam global value chains tidak bisa terhindarkan 

dari dampak perubahan dalam dinamika geopolitik dunia. Keterpaparan 

(exposure) atau kerentanan perekonomian Indonesia dalam konteks geopolitik 

di antaranya bersumber dari kegiatan perdagangan, ekspor impor, dan 

kegiatan bidang keuangan, termasuk penanaman modal asing {PMA) di 

Indonesia, pinjaman luar negeri, dan a Ii ran modal portfolio investment baik 

di pasar saham maupun dalam bentuk surat berharga. 
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