
LPEM 
LAPORAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN

2016 Q4

Ÿ PDB 2016 diprediksi akan tumbuh 5.1% (y.o.y.);
Ÿ PDB 2017 diprediksi akan tumbuh pada kisaran 

5.2-5.3% (y.o.y.);
Ÿ Konsumsi tumbuh secara moderat;
Ÿ Rupiah menunjukkan kestabilan di tengah 

ketidakpastian global karena didukung pasar 

domestik yang semakin kuat.

Grafik 1: Pertumbuhan PDB

Sumber: CEIC
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P e r e k o n o m i a n  s e b e l u m n y a ,  k a m i  

memprediksikan pertumbuhan PDB tahun 2016 

pada level 5.1%, lebih tinggi dibandingkan 

pertumbuhan PDB tahun lalu. Hal ini disebabkan 

pertumbuhan konsumsi yang kuat di tengan inflasi 

rendah. Namun, pertumbuhan PDB 2016 mungkin 

lebih rendah daripada potensinya karena 

pengeluaran pemerintah yang stagnan akibat 

pemotongan anggaran sebanyak 2 kali di semester 

kedua 2016 dan penerimaan pajak yang lebih 

rendah dibandingkan target.

Kami masih melihat investasi tumbuh lebih lambat 

dibandingkan perekonomian pada 2016 Q4, 

terutama disebabkan oleh ketidakpastian global 

yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi China yang 

melambat, fenomena Brexit, dan kemenangan tak 

terduga Donald Trump pada pemilihan presiden AS 

mungkin menyebabkan investor menunda berbagai 

keputusan investasi. Selain faktor eksternal, 

meningkatnya ketegangan agama dan etnis juga 

menyebabkan pelaku bisnis menunda belanja 

modal.

Kami masih melihat konsumsi tumbuh moderat 

pada kisaran 5.0% (y.o.y.). Indeks keyakinan 

konsumen pada 2016 Q4 adalah sebesar 116.0, naik 

12.5 poin dari periode yang sama tahun 

sebelumnya.

Kami memprediksikan PDB 2017 akan tumbuh pada 

kisaran 5.2%-5.3%. Faktor domestik diprediksikan 

masih lebih dominan dibandingkan faktor eksternal. 

Peningkatan ketidakpastian eksternal dan ancaman 

terhadap penurunan perdagangan internasional 

oleh Pemerintahan Trump berpotensi menurunkan 

kepercayaan pelaku bisnis untuk melakukan 

investasi di negara berkembang, sehingga 

menurunkan ekspektasi pertumbuhan di tahun 

2017.

Investasi  Masih Tumbuh Lebih Lambat 

Dibandingkan Perekonomian
Sejak periode 2015 Q4, pembentukan modal tetap 

bruto menunjukkan tren pertumbuhan menurun 

dari 6.9% pada 2015 Q4 ke 4.06% pada 2016 Q3. 

Meskipun pemerintah telah berhasil menunjukkan 

kemajuan yang signifikan dalam menjadikan 

Indonesia lebih ramah bisnis melalui 14 Paket 

Kebijakan Ekonomi dan menghilangkan beberapa 

industri dari daftar negatif investasi, kami melihat 

tren penurunan pertumbuhan masih berlanjut pada 

2016 Q4 karena ketidakpastian global. 



Grafik 3: Investasi Asing dan Domestik 

(Nominal) 

Sumber: CEIC

Sejak bulan September 2016, pertumbuhan kredit 

tahunan menunjukkan tren prositif menjadi 8.5% 

pada bulan November 2016, namun lebih rendah 

dibandingkan periode yang sama pada tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 9.6%. Dilihat dari 

komponennya, pertumbuhan kredit tertinggi 

terdapat pada kredit investasi sebesar 11.9% 

(y.o.y.), sedangkan kredit modal kerja dan konsumsi 

masing-masing tumbuh sebesar 7.2% (y.o.y.) dan 

7.5% (y.o.y.). Kami memperkirakan perbaikan iklim 

i nve sta s i  d o m e st i k  a ka n  m e n i n g kat ka n  

pertumbuhan kredit di tahun 2017. Hal ini 

Meskipun keseluruhan realisasi PMA tumbuh 

negatif, realisasi PMA di sektor sekunder 

menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 13.9% 

(y.o.y.) pada 2016 Q4, pertanda baik bagi 

pemerintah yang menginginkan pergeseran 

investasi dari sektor yang mengeksploitasi sumber 

daya alam ke sektor yang lebih produktif dan 

menyerap banyak tenaga kerja, seperti industri 

logam, mesin, dan elektronik, industri kimia dan 

farmasi, industri kertas dan percetakan, dan industri 

kendaraan bermotor dan alat transportasi lain. 

Realisasi PMA di sektor primer dan tersier masing-

masing tercatat negatif sebesar 6.6% (y.o.y.) dan 

31.7% (y.o.y.).
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Ketidakpastian di seluruh dunia, termasuk 

pertumbuhan ekonomi China yang melambat, 

fenomena Brexit, dan kemenangan tak terduga 

Donald Trump sebagai presiden AS, menyebabkan 

pelaku bisnis lebih enggan melakukan belanja 

modal dalam skala besar. Hal ini terlihat dari 

penurunan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) 

pada 2016 Q4 sebesar 9.1% (y.o.y.), dalam Rupiah. 

Di sisi lain, realisasi Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) menunjukkan sedikit peningkatan 

sebesar 0.26% (y.o.y.) pada 2016 Q4. Pertumbuhan 

tersebut stabil sejak periode 2014 Q1. Total 

investasi tahun 2016 tercatat sebesar IDR 601.6 

triliun, 1.2% di atas target investasi Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2016

Grafik 2: Pertumbuhan Kredit (y.o.y.)

Sumber: CEIC

mengimbangi dampak negatif suku bunga yang 

diprediksi berfluktuasi di tahun 2017

Grafik 4: Realisasi Penanaman Modal Asing 

Langsung (Nominal)

Sumber: CEIC



Pengeluaran Pemerintah Stagnan dan Anggaran 

2017 yang Lebih Realistis 
Sesuai pandangan kami pada Laporan Triwulan 

Perekonomian sebelumnya,  pengeluaran 

pemerintah t idak akan menjadi  sumber 

pertumbuhan pada tahun 2016. Pemotongan 

anggaran sesudah penunjukkan Sri Mulyani sebagai 

Menteri keuangan diprediksikan akan sedikit 

menurunkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2016 dan 2017. Pemotongan anggaran sejumlah 

IDR 133.8 triliun (sekitar USD 10.3 miliar) dilakukan 

untuk menjaga defisit anggaran tidak melewati 

batas 3%. Realisasi pengeluaran pemerintah bulan 

Januari 2016 hingga bulan November 2016 tercatat 

IDR 1,636.5 triliun, 78.6% dari APBNP 2016, naik 

5.7% (nominal) dari realisasi pengeluaran 

pemerintah pada periode yang sama tahun 2015 

sebesar IDR 1,548.8 triliun.

Meskipun realisasi penerimaan pajak lebih rendah 

daripada targetnya, kami memuji Kementerian 

Keuangan yang berhasil melaksanakan program 

pengampunan pajak. Pada akhir Januari 2017, 

deklarasi harta tercatat lebih dari IDR 4,340 triliun 

dan tambahan penerimaan pajak tercatat IDR 103.7 

triliun, sekitar 62% target pendapatan pajak dari 

p r o g r a m  p e n g a m p u n a n  p a j a k .  K a m i  

memperkirakan target tersebut dapat dicapai di 

akhir periode program pada bulan maret 2017. 

Penerimaan pajak, tidak termasuk penerimaan dari 

program pengampunan pajak, yang lebih rendah 

dari penerimaan pajak tahun 2015, menimbulkan 

kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian. 

Meskipun terdapat kemungkinan bahwa 

penurunan penerimaan pajak tahun ini disebabkan 

oleh pencatatan penerimaan tahun 2016 di tahun 

2015 untuk mencapai target penerimaan tahun 

2015, program pengampunan pajak juga mungkin 

menggunakan sumber daya yang seharusnya 

dialokasikan untuk penerimaan pajak normal, 

sehingga mengimbangi pendapatan dari program 

pengampunan pajak. Hal ini juga mengindikasikan 

pemerintah sangat butuh untuk melakukan 

perbaikan agar meningkatkan tingkat kepatuhan 

pajak.

Keberhasilan lain pada sektor fiskal adalah 

pemerintah menetapkan postur APBN 2017 yang 

lebih realisitis: target penerimaan yang lebih rendah 

bahkan jika dibandingkan dengan target APBNP 

2015 dan target pengeluaran yang lebih rendah 

dibandingkan APBNP 2016. Target yang lebih 

realistis akan meningkatkan kredibilitas UU APBN 

dan lebih memungkinkan untuk dicapai oleh 

pegawai Ditjen Pajak. 

Pembangunan Infrastruktur Membutuhkan Lebih 

Dari Sekadar Niat
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah, tema 

tahun 2016 adalah percepatan pembangunan 

infrastruktur, yang dibagi ke dalam tiga komponen: 

infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan 

dukungan infrastruktur. Berdasarkan data 

Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur 

pada APBNP 2016 adalah sebesar IDR 317.1 triliun, 

anggaran infrastruktur ekonomi, infrastruktur 

sosial, dan dukungan infrastruktur masing-masing 

sebesar  IDR 307.1 triliun, IDR 5.7 triliun, and IDR 4.2 

triliun, Anggaran infrastruktur ini meningkat 13.1% 

dari APBNP 2015.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) memiliki beberapa tugas, termasuk 

membangun infrastruktur yang mendukung 

ketahanan pangan dan air, mendukung konektivitas 

antar daerah, dan penyediaan perumahan dan 

kawasan pemukiman. Di tahun 2016, Kementerian 

PUPR berhasil menyelesaikan tujuh infrastruktur 

pengelolaan sumber daya air (SDA), memulai 

pembangunan delapan bendungan baru,  
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Selain permintaan agregat yang relatif rendah di 

tahun 2016, inflasi rendah tahun 2016 sebesar 

3.02% (y.o.y.) disebabkan oleh harga minyak dunia 

yang rendah sehingga menyebabkan harga BBM 

dan listrik rendah sepanjang tahun 2016. Selain itu, 

pemerintah relatif berhasil dalam menjaga pasokan 

pangan sepanjang tahun, terlihat dari inflasi 

moderat pada periode Lebaran dan Natal.

menyelesaikan 68 km pembangunan jalan tol, 

tambahan lebih dari 9,000 m jembatan baru, dan 

800 ribu rumah untuk mencapai target Program 

Satu Juta Rumah.

Meskipun misalnya anggaran infrastruktur terus 

meningkat dan kemampuan realisasi anggaran 

mencapai 100%, anggaran infrastruktur sangat 

tidak memadai. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, 

target APBN untuk infrastruktur adalah sebesar IDR 

2,215 triliun dan total belanja infrastruktur sebesar 

IDR 5,519 triliun. Target APBN untuk infrastruktur 

pada RPJMN terlihat kurang realistis.

Kami juga menilai regulasi terkait infrastruktur 

untuk sektor swasta, yang diharapkan dapat 

mendukung kebutuhan modal untuk memulai 

proyek infrastuktur, menjadi kontraproduktif. 

Meskipun pemerintahan Joko Widodo sudah 

memulai menerapkan regulasi yang memungkinkan 

peningkatan partisipasi sektor swasta dalam proyek 

infrastruktur melalui skema PPP, sentimen tersebut 

belum muncul di lembaga pemerintahan lain.

Kasus terbaru terkait regulasi yang kontraproduktif 

adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang 

melarang kepemilikan swasta dalam pembangkit 

listrik. Meskipun pemerintahan Joko Widodo dan 

PLN telah meyakinkan produsen listrik swasta (IPP) 

bahwa putusan tersebut ditafsirkan hanya sebagai 

larangan distribusi langsung oleh IPP kepada 

konsumen, putusan tersebut akan menambah 

ket idakpast ian  peraturan  bag i  IPP  dan  

dikombinasikan dengan peran terbatas dari 

mekanisme pasar dalam menetapkan biaya 

pengguna proyek infrastruktur.

Pertumbuhan Konsumsi yang Moderat 
Di tengah inflasi rendah sepanjang tahun, kami 

memperkirakan konsumsi akan tumbuh moderat 

pada kisaran 5.0%. Survei BI menunjukkan indeks 

Grafik 5: Tingkat Pengangguran

Sumber: BPS
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keyakinan konsumen (IKK) pada 2016 Q4 ada pada 

level 116.0, naik 12.1% dari periode yang sama 

tahun lalu. Peningkatan IKK disebabkan oleh 

peningkatan di 6 komponen pembentuk IKK, yang 

terdiri dari kondisi saat ini dan ekspektasi kondisi 6 

bulan mendatang. Secara kuartalan, konsumen 

lebih optimis dalam ketersediaan lapangan 

pekerjaan pada 6 bulan mendatang dan memiliki 

ekspektasi yang lebih baik pada kegiatan usaha dan 

penghasilan. Meskipun konsumen optimis 

terhadap ketersediaan pekerjaan, tingkat 

pengangguran bulan Agustus 2016 tercatat sebesar 

5.61%, menurun dibandinkan 6.18% pada Agustur 

2015. Selain karena efek musiman, penurunan 

tersebut disebabkan oleh peningkatan tenaga kerja 

wanita, peningkatan pekerja pada sektor informal, 

dan efek bisnis e-commerce. Tingkat pengangguran 

diprediksi lebih rendah dari level 5.5% pada bulan 

Februari 2017.



Kami memprediksikan inflasi akan lebih tinggi di 

tahun 2017, sekitar 4.0% (y.o.y.). Perubahan cuaca 

yang ekstreme yang mempengaruhi harga pangan 

dan penyesuaian harga BBM dan listrik akan 

mendorong inflasi. Pada bulan Januai 2017, 

pemerintah menaikkan tarif listrik untuk konsumen 

900 VA dan biaya administrasi STNK.

Risiko lain terkait inflasi adalah dari keputusan 

negara anggota OPEC pada bulan November 2016 

untuk menurunkan produksi agar meningkatkan 

harga minyak dunia. Negara OPEC, yang biasanya 

tidak mematuhi perjanjian, menunjukkan tingkat 

kepatuhan sebesar 82% di bulan Januari 2017 

dengan penurunan produksi sekitar 950 ribu bpd 

dari target penurunan sebesar 1.2 juta bpd. Negara 

anggota OPEC juga berkoordinasi dengan negara 

non-OPEC, termasuk Rusia, untuk bekerja sama 

menurunkan produksi minyak sebesar 1.8 juta bpd. 

Sementara menunggu apakah negara-negara 

produsen minyak akan mematuhi perjanjian 

tersebut, kami melihat pasar global memiliki 

harapan dalam perjanjian tersebut sehingga dapat 

terus meningkatkan harga minyak. 

Di sisi lain, peningkatan harga minyak dunia dapat 

menyebabkan peningkatan produksi minyak di AS 

sehingga menambah pasokan minyak dunia. 

Rencana pemerintahan Trump untuk menyetujui 

proyek Keystone XL dan langkah Partai Republik 

untuk mengizinkan pengeboran di taman nasional 

juga memberikan tekanan untuk harga minyak 

dunia. Berdasarkan kecepatan dan fleksibilitas 

pelaku industri, kami memperkirakan harga minyak 

mentah berada pada kisaran USD 50-60 per barel, 

tidak akan mencapai USD 70 kecuali terdapat 

kejadian yang signifikan di pasar.

Peningkatan Risiko Global
Meskipun permintaah global lemah, neraca 

p e rd a ga n ga n  I n d o n e s i a  p a d a  2 0 1 6  Q 4  

menunjukkan surplus sebesar USD 3.1 triliun, 

Pertumbuhan ekspor sebesar 13.8% (y.o.y), karena 

peningkatan harga komoditas, dibandingkan 

pertumbuhan impor sebesar 6.5% (y.o.y.) pada 

2016 Q4 menyebabkan peningkatan surplus 

perdagangan. Melihat data tahunan 2016, ekspor 

dan impor masing-masing turun sebesar 3.9% 

(y.o.y.) dan 4.9% (y.o.y.). Penurunan ini lebih baik 

dibandingkan penurunan ekspor sebesar 14.6% 

(y.o.y.) dan penurunan impor sebesar 19.9% (y.o.y.) 

pada tahun 2015. Defisit neraca berjalan tercatat 

turun menjadi 1.83% PDB pada 2016 Q3. Hal ini 

disebabkan oleh peningkatan surplus perdagangan 

non-migas dan penurunan surplus perdagangan 

migas. Dengan mempertimbangkan surplus 

perdagangan pada 2016 Q4, kami memprediksikan 

defisit neraca berjalan pada 2016 Q4 sekitar 1.80% 

PDB. 

Grafik 7: Neraca Perdagangan

Sumber: CEIC
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Grafik 6: Inflasi (y.o.y.)

Sumber: CEIC



Kinerja perekonomian domestik mendukung 

stabilitas Rupiah selama 2016, yang bergerak antara 

IDR 13,100-IDR 13,000 per USD. Tekanan tertinggi 

pada Rupiah terjadi saat Donald Trump 

memenangkan pemilihan presiden AS setelah 

mengalahkan Hillary Clinton. Rupiah terdepresiasi 

sebesar 0.32% pada tanggal 9 November 2016. 

Dengan peningkatan ketidakpastian global, 

termasuk kemungkinan kenaikan target suku bunga 

The Fed, kami memperkirakan Rupiah berfluktuasi 

sekitar IDR 13,500-IDR 14,000 per USD.

Dalam waktu kurang dari dua minggu setelah 

pelantikan, pemerintahan Trump menaikkan risiko 

pada pemulihan ekonomi global. Mengkonfirmasi 

penilaian kami sebelumnya terhadap Trump, 

perintah eksekutif yang baru-baru ini dikeluarkan 

seharusnya menjadi alarm resesi global. Segera 

setelah menjadi presiden AS, Donald Trump secara 

resmi memutuskan untuk mengundurkan diri dari 

Trans-Pacific Partnership, sesuai janji kampanyenya. 

Kemudian, Presiden Trump menandatangani 

perintah eksekutif untuk membangun batas AS-

Meksiko, 'The Wall', yang sampai saat ini masih 

belum jelas siapa yang harus membayar untuk hal 

tersebut. Kebijakan kontroversial terbaru adalah 

melarang warga negara Sudan, Syria, Iraq, Iran, 

Somalia, Yemen, dan Lybia, negara dengan 

mayoritas penduduk Muslim, untuk masuk ke AS. 

Meskipun kebijakan Presiden Trump saat ini 

memiliki dampak kecil terhadap Indonesia, 

kebijakam yang lebih agresif, seperti tarif China-AS 

atau keterlibatan geopolitik yang ceroboh dapat 

berdampak langsung terhadap Indonesia sehingga 

harus diperlakukan secara hati-hati.   
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