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Ÿ Petumbuhan PDB Q1 2017 sekitar 5.0% (y.o.y.), 

PDB 2017 diprediksi akan tumbuh pada kisaran 

5.1-5.3% (y.o.y.);
Ÿ Pertumbuhan konsumsi domestik stagnan;
Ÿ Inflasi tahun 2017 diprediksi sekitar 4.0% (y.o.y.);
Ÿ Investasi sebagai pendorong pertumbuhan PDB 

Q1 2017 dan 2017 secara keseluruhan, didukung 

oleh perbaikan iklim investasi.

Grafik 1: Pertumbuhan PDB 

Sumber: CEIC
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Tahun 2017 menyajikan kabar baik dan kabar buruk 

bagi Indonesia, di mana kami memprediksikan akan 

terlihat pada data ekonomi Q1 2017. Di satu sisi, 

Indonesia telah berhasil melakukan penyesuaian 

struktural dalam 5 tahun terakhir dan saat ini ada 

dalam posisi yang lebih baik. Iklim investasi 

membaik  karena  keberhas i lan  program 

pengampunan pajak, kesuksesan pemerintah 

mempertahankan pengeluaran infrastruktur 

nasional, dan anggaran 2017 yang lebih realistis.  

Beberapa variabel eksternal juga mendukung 

pertumbuhan ekonmi Indonesia. Meningkatnya 

harga komoditas, seperti minyal sawit mentah dan 

batubara, diharapkan dapat mendorong kinerja 

ekspor. Pertumbuhan PDB AS yang stabil telah 

mengurangi kekhawatiran mengenai kenaikan suku 

bunga The Fed, sedangkan pertumbuhan PDB China 

yang didukung pertumbuhan konsumsi dapat 

meningkatkan ekspor Indonesia. Pasar energi yang 

semakin terdiversifikasi, terutama dengan 

meningkatnya produksi serpih di AS dan energi 

terbarukan yang semakin terjangkau membuat 

harga minyak tetap stabil meskipun pertumbuhan 

global lebih cepat dan menciptakan inflasi jangka 

pendek tetap terjaga.

Di sisi lain, lemahnya kepercayaan konsumen, 

penurunan pengeluaran pemerintah, dan risiko 

geopolitik masih menimbulkan risiko besar bagi 

prospek pertumbuhan PDB yang lebih cepat. 

Konsumsi domestik diperkirakan akan stagnan, 

bahkan melambat, mengingat peningkatan tarif 

dasar listrik dan pertumbuhan upah yang lebih 

rendah. Kebijakan luar negeri AS yang semakin tidak 

m e n e n t u  d a n  t i d a k  d a p a t  d i p e r c a y a ,  

ketidakmampuan pemerintahan Trump untuk 

meloloskan undang-undang utama meskipun 

mengendalikan kedua kongres, dan ketidakpastian 

di Eropa dapat menurunkan pertumbuhan global 

pada tahun 2017.  Kami memperkirakan 

pertumbuhan PDB pada Q1 2017 tetap sebesar 

5.0% (y.o.y.) dan pertumbuhan PDB 2017 secara 

keseluruhan sedikit meningkat menjadi 5.1-5.3%. 

Peningkatan Ekspor Karena Peningkatan Harga 

Komoditas 
Grafik 2: Neraca Perdagangan

Sumber: CEIC



Grafik 3 : Investasi Asing dan Domestik 

(Nominal)

Sumber: CEIC

Meskipun realisasi PMA secara keseluruhan 

mencatatkan pertumbuhan positif, realisasi PMA 

pada sektor sekunder (manufaktur) menurun 

sebesar 41.6% (y.o.y.) pada Q1 2017. Realisasi PMA 

pada sektor primer dan tersier menunjukkan 

pertumbuhan positif masing-masing sebesar 6.6% 

(y.o.y.) dan 31.7% (y.o.y.). Penurunan realisasi PMA 
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Harga minyak sawit mentah dan batubara masing-

masing sedikit di bawah USD 50 per barel dan USD 

80 per ton, meningkat secara signifikan dari harga 

terendah pada tahun 2015. Kami memprediksikan 

kontribusi ekspor batubara akan berkurang karena 

penurunan penggunaan batubara dalam jangka 

panjang akibat ketersediaan alternatif yang lebih 

terjangkau dan ramah lingkungan, seperti gas alam 

dan energy alternatif. Minyak sawit mentah 

mungkin memiliki prospek yang jauh lebih baik 

seiring dengan peningkatan konsumsi makanan 

olahan,  perbaikan konsumsi  China,  dan 

peningkatan kelas menengah di Afrika yang akan 

membantu mempertahankan tren positif dari 

permintaan minyak sawit mentah. Tren ini terlihat 

pada data ekspor dan impor di mana masing-masing 

meningkat sebesar 20.8% (y.o.y.) dan 14.8% (y.o.y.) 

pada Q1 2017, mengindikasikan dorongan pada net 

ekspor.

Pada periode awal tahun, biasanya pengeluaran 

pemerintah lebih rendah dibandingkan ekspektasi. 

Hingga tanggal 31 Maret 2017, penerimaan negara 

tercatat sebesar IDR 294.6 triliun, atau 16.8% target 

penerimaan 2017, sedangkan pengeluaran negara 

tercatat sebesar IDR 400 triliun, atar 19.2% target 

pengeluaran 2017. Kami memperkirakan 

pertumbuhan pengeluaran pemerintah akan lebih 

rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 

kuartal pertama 2017.

Investasi Menjadi Pendorong Pertumbuhan Pada 

Q1 2017 dan Seterusnya
Melanjutkan tren positif sejak Q4 2016, 

pembentukan modal tetap bruto akan menjadi 

pendorong utama pertumbuhan pada Q1 2017. 

Paket stimulus ekonomi, usaha pemerintah untuk 

menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui 

14 paket kebijakan ekonomi dan reformasi 

struktural telah mengakibatkan peningkatan 

kepercayaan investor. Selain itu, meskipun terdapat 

kekhawatiran mengenai konflik sektarian yang 

mungkin diakibatkan oleh pemilihan gubernur DKI 

Jakarta yang penuh dengan isu etnis dan agama, 

risiko konflik tersebut mereda saat Gubernur Basuki 

Tjahaya Purnama dengan cepat mengakui 

kekalahannya kepada saingannya, mantan Menteri 

Pendidikan Anies Baswedan.

Faktor domestik yang optimis diterjemahkan dalam 

penanaman modal asing (PMA) sebesar 4.0% 

(y.o.y.), dalam Rupiah, pada Q1 2017. Di sisi lain, 

realisasi investasi domestik menunjukkan 

peningkatan signifikan sebesar 36.6% (y.o.y.), laju 

tercepat selama 2014-2016. Total realisasi investasi 

untuk Q1 2017 tercatat sebesar IDR 166.1 triliun, 

24.5% target Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) tahun 2017. Melihat faktor domestik dan 

eksternal, kami memperkirakan target tersebut 

akan tercapai pada akhir tahun 2017.
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Pertumbuhan kredit menunjukkan pertumbuhan 

stabil sejak November 2018 pada level sekitar 8% 

(y.o.y.) dengan pertumbuhan terakhir di bulan 

Februari 2017 tercatat sebesar 8.4% (y.o.y.). Ketiga 

jenis pinjaman mengalami pertumbuhan dengan 

pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi (9.7% 

(y.o.y.)), diikuti oleh kredit konsumsi dan kredit 

modal kerja masing-masing sebesar 9.0% (y.o.y.) 

and 7.4% (y.o.y). Peningkatan terutama terlihat 

pada kredit modal kerja dibandingkan periode yang 

sama pada tahun 2016. Melihat peningkatan tren 

realisasi penanaman modal pada tahun 2017, kami 

memprediksikan kredit investasi dan kredit modal 

kerja akan sedikit meningkat.

Grafik 4: Pertumbuhan Kredit (y.o.y.)

Sumber: CEIC

Pengeluaran Pemerintah yang Rendah
Penurunan anggaran 2017 dan rendahnya 

pengeluaran pemerintah yang besar selama bulan-

bulan awal diterjemahkan menjadi pertumbuhan 

pengeluaran pemerintah yang lebih rendah dari 

pada ekspektasi pada Q1 2017 dan selama tahun 

2017. Selama kuartal 1 tahun 2017, penerimaan 

negara tercatat sebesar IDR 294.6 triliun, atau 

16.8% target, sedangkan pengeluaran negara 

tercatat sebesar IDR 400 triliun, atau 19.2% target. 

Kami memperkirakan pengeluaran pemerintah 

akan meningkat pada kuartal berikutnya. Namun, 

mengingat bahwa pengeluaran pemerintah 

nominal meningkat 2.5% dan inflasi di atas 4%, kami 

memperkirakan pengeluaran pemerintah 

mencatatkan pertumbuhan negatif.

Pemerintah telah menetapkan target penerimaan 

pajak untuk tahun 2017 sebesar IDR 1,498.9 triliun, 

meningkat 16.8% dari realisasi penerimaan pajak 

tahun 2016 sebesar IDR 1,283.6 triliun. Hingga 

bulan Maret tahun 2017, penerimaan pajak dan 

total penerimaan tercatat masing-masing sebesar 

IDR 237.2 triliun (15.8% dari target) dan 294.6 triliun 

(16.8% dan target). Hal ini merupakan peningkatan 

dibandingkan dengan penerimaan pajak dan total 

penerimaan tahun 2016 yang masing-masing 

tercatat 13.6% dan 13% target. Penerimaan pajak 

sebagian didukung oleh program pengampunan 

pajak periode terakhir. Melihat tren terkini dan 

peningkatan kualitas penegakkan pajak, kami 

melihat penerimaan pajak tahun 2017 akan hanya 

sedikit berada di bawah target.

pada sektor sekunder diakibatkan oleh kombinasi 

PMA sektor manufaktur yang terlalu tinggi dan 

apresiasi Rupiah yang signifikan dibandingkan 

tingkat Q1 2016.

Grafik 4: Realisasi PMA (Nominal)

Sumber: CEIC
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Keberlanjutan Risiko Eksternal
Risiko eksternal langsung yang tidak terduga 

terhadap perekonomian Indonesia ditimbulkan 

oleh Perintah Eksekutif Trump No 13786 yang 

m e m e r i n t a h k a n  p e n y e l i d i k a n  a t a s  

ketidakseimbangan perdagangan antara AS dengan 

16 negara, termasuk Indonesia. Dalam keadaan 

normal, kami yakin bahwa hal ini tidak akan 

mengakibatkan tindakan signifikan yang dapat 

membahayakan posisi Indonesia. Namun, 

mengingat kebijakan pemerintahan Trump yang 

tidak menentu sejauh ini, kami tidak ingin 

mengurangi dampak di masa depan dari tindakan 

proteksionisme AS, seberapapun telitinya klaim 

praktik perdagangan tidak adil di Indonesia.

Pertumbuhan Konsumsi Domestik yang Stagnan 

Grafik 6: Inflasi (mtm)

Sumber: CEIC

Inflasi yang relatif terkendali selama tiga bulan 

pertama tahun 2017 kemungkinan besar 

disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi domestik 

yang stagnan atau bahkan menurun (di bawah 5% 

(y.o.y.). Pemerintah terus mengurangi subsidi 

energi, terutama listrik, yang menyebabkan 

lemahnya permintaan konsumen. Terdapat tiga 

tahap penurunan subsidi listrik di tahun 2017, 

Januari-Februari 2017; Maret-April 2017; dan Mei-

Juni 2017, harga meningkat sebesar 30% pada 

masing-masing tahap. Di bulan Juli 2017, konsumen 

R-1 900 VA sudah tidak lagi mendapatkan subsidi. 

Peningkatan tarif dasar listrik diperkirakan akan 

menekan inflasi, namun akan diimbangi oleh 

permintaan domestik yang rendah. Selama bulan 

Ramadan, kami memperkirakan inflasi akan 

meningkat, namun masih terkendali. Kami 

memprediksikan inflasi akan berada pada sekitar 

4% (y.o.y.) pada tahun 2017.

Penyebab lain terhadap rendahnya pertumbuhan 

ko n s u m s i  d o m e s t i k  a d a l a h  r e n d a h n y a  

pertumbuhan upah yang sebagian disebabkan oleh 

kebijakan pemeintah untuk mematok kenaikan 

upah minimum terhadap pertumbuhan PDB 

nominal. Lambatnya efek penurunan tingkat suku 

bunga dalam beberapa kuartal terakhir terhadap 

suku bunga kredit juga merupakan penyebab 

rendahnya pertumbuhan konsumsi barang tahan 

lama. Hal ini terlihat dari menurunnya penjualan 

sepeda motor sebesar -6.8% (y.o.y.) pada Q1 2017. 

Kami memperkirakan kepercayaan konsumen 

membaik pada paruh kedua tahun 2017 ketika 

likuiditas pada sistem keuangan meningkat dan 

suku bunga kredit pada akhirnya mengikuti 

penurunan suku bunga acuan.

Grafik 7: Pertumbuhan Penjualan 

Kendaraan Bermotor dan Motor (% y.o.y.)

Sumber: CEIC
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Ketidakmampuan pemerintahan Trump secara 

lebih luas mungkin memiliki dampak yang unik dan 

signifikan terhadap ekonomi global pada tahun 

2017 dan selama masa pemerintahannya. 

Ketidakmampuan untuk meloloskan undang-

undang yang penting pada kongres yang didominasi 

oleh Partai Republik memberikan sinyal lebih 

rendah untuk meloloskan undang-undang 

reformasi pajak dan kebijakan infrastruktur yang 

dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan 

bisnis AS. Kombinasi kekosongan yang luar biasa 

tinggi pada kursi kabinet dan ancaman Trump untuk 

mengulangi penutupan pemerintah tahun 2013 

setelah gagal meloloskan undang-undang membuat 

prospek stagnasi ekonomi AS dan resesi 2018 tidak 

sepenuhnya tidak mungkin. Kesalahpahaman AS 

terhadap situasi Korea Utara juga tidak membantu 

meningkatkan stabilitas Asia-Pasifik.

Bahkan saat bisnis di Eropa dan di seluruh dunia 

mengharapkan Macron untuk memenangkan 

pemilihan presiden Perancis, prospek kemenangan 

Le Pen dan peningkatan kontrol atas parlemen 

Perancis dapat menurunkan PDB global secara 

signifikan karena menjamin Frexit (keluarnya 

Perancis dari Uni Eropa) dan kemungkinan tindakan 

proteksionis yang sangat dianjurkan Le Pen dan 

Front Nationale. Kegagalan Inggris untuk mencapai 

kesepakatan perdagangan bebas dengan UE pasca 

Brexit dapat menurunkan PDB Inggris dan PDB Zona 

Euro. Mengingat UE menyumbang sekitar 20% PDB 

global, risiko yang lebih negatif terhadap 

perekonomian Eropa yang sudah rapuh pasti akan 

memengaruhi Indonesia.

Fenomena yang mengejutkan adalah risiko 

geolopolitik di atas tidak tercermin dalam harga 

aset saat ini. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa 

pelaku bisnis dan investor mengharapkan politisi 

ekstremis untuk pada akhirnya menormalkan dan 

akal sehat akan menang. Namun, meskipun risiko ini 

mungkin rendah, dampak negatifnya terhadap 

ekonomi global, terutama terhadap ekspor-impor 

dan investasi lintas batas. Kehati-hatian diperlukan 

sehubungan dengan risiko global ini.
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