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Pertumbuhan PDB Stabil dengan Basis yang Lebih Luas 

PDB Indonesia telah berada pada posisi pertumbuhan yang stabil, kurang lebih 5% per tahun, 

selama empat tahun terakhir. Sektor konstruksi tumbuh pesat sejak tahun 2014. Investasi 

proyek infrastruktur akan mendorong sektor konstruksi untuk tumbuh semakin tinggi. Sektor 

informasi dan komunikasi mendominasi seluruh sektor PDB. Konsumen menilai bahwa ponsel 

dan internet merupakan kebutuhan, bukan merupakan barang merah. Disisi lain, jasa keuangan 

dan asurans, transportasi dan pergudangan, masih mencatatkan pertumbuhan PDB tertinggi. 

Industri pengolahan, sebagai sektor terbesar pada PDB, secara keseluruhan tumbuh secara 

lambat (Grafik 1). Industri makanan dan minuman masih memimpin sektor industri pengolahan 

didorong oleh pertumbuhan permintaan yang kuat. Selain itu, subsektor industri pengolahan 

yang lain mencatatkan dinamika yang beragam. 

Grafik 1: Laju pertumbuhan PDB dan Industri 
Utama, 2013-2017Q1 

 
Sumber: CEIC 

Grafik 2: Laju Pertumbuhan Sektor Pengolahan 
dan Subsektor Utama, 2013-2017Q1

 
 Sumber: CEIC 

 

 
Setelah tumbuh dengan laju terendah di tahun 2015, pedagangan besar dan eceran meningkat 

secara signifikan selama lima kuartal terakhir. Meski demikian, sektor perdagangan dalam 

negeri masih tumbuh di bawah PDB secara keseluruhan akibat turunnya produksi motor karena 

penjualan yang rendah. Pertumbuhan yang tinggi di sektor transportasi dan pergudangan 

(Grafik 1) mungkin disebabkan oleh kenaikkan aktivitas transportasi dan perdagangan online 

dalam beberapa tahun terakhir. 

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Grafik 4) ditopang oleh sektor perikanan yang 

masih menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar di masa depan. Pemulihan harga minyak 

sawit mentah seharusnya menyokong sektor ini dalam waktu dekat. 
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Gambar 3: Laju Pertumbuhan Perdagangan 
Besar dan Eceran dan Subsektornya, 2013-

2017Q1 

 

Gambar 4: Laju Pertumbuhan Pertanian, 
Kehutanan, dan Perikanan dan Subsektor 

Utama, 2013-2017Q1

 

 

Sumber: CEIC  Sumber: CEIC 
 

Perlambatan Konsumsi Domestik di Tengah Inflasi Rendah 

Setelah konsumsi sedikit melemah pada kuartal pertama tahun 2017, perekonomian Indonesia 

masih akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor untuk sisa tahun 2017. Dengan 

kontribusi konsumsi domestik sebesar 55% PDB, kepercayaan konsumen yang melemah dan 

tidak stabil seharusnya menjadi peringatan jika tren tersebut berlanjut hingga Q3. Meskipun 

pertumbuhan konsumsi yang melemah dapat diimbangi oleh stimulus fiskal dalam bentuk 

belanja pemerintah yang lebih tinggi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, target 

penerimaan yang lebih rendah dan batas defisit anggaran sebesar 3% PDB dapat membatasi 

kemampuan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan tahun ini. Bank Indonesia perlu 

mempertimbangkan sedikit pelonggaran untuk mengembalikan konsumsi ke posisi stabil.  

Gambar 5: Pertumbuhan Konsumsi Rumah 
Tangga dan Komponennya, 2013-2017Q1 

Gambar 6: Tingkat Pertumbuhan Investasi 
dan Komponen Utamanya, 2013-2017Q1 

 

 
Sumber: CEIC  Sumber: CEIC 
 

Di sisi lain, investasi (32% PDB) didukung terutama oleh pertumbuhan yang stabil dari bangunan 

dan struktur. Investasi dalam mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

kapasitas produksi terutama di sektor pengolahan mengalami pertumbuhan terburuk tahun 

lalu. Pabrik-pabrik mencatatkan rekor pertumbuhan 25% per tahun pada tahun 2011-2012. 

Melihat lebih dalam komposisi konsumsi rumah tangga (Grafik 5), makanan dan minuman 

masih dominan dan tumbuh kuat. Transportasi dan komunikasi pulih dari perlambatan pada 

tahun 2015, menunjukkan bahwa rumah tangga tidak mengurangi kebutuhan tersebut. Ritel 

besar di pusat perbelanjaan sedang berusaha keras, ditunjukkan oleh melambatknya 

pertumbuhan konsumsi pakaian dan alas kaki dalam lima tahun terakhir. Konsumen juga masih 

menunda pembelian peralatan rumah tangga; pemulihan pembelian barang tersebut 
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seharusnya meningkat pada semester 2 tahun 2017. 

Ketidakstabilan politik mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Protes yang berpusat di pusat 

administrasi dan komersial di Jakarta, mengganggu aktivitas belanja dan kegiatan komersial 

lainnya. Lebih lanjut, protes tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas jangka 

menengah dan jangka panjang sehingga menyebabkan kelas menengah dan atas untuk 

menunda konsumsi barang tahan lama dan investasi residensial di kemudian hari. 

Kenaikkan tarif dasar listrik dapat menyebabkan keadaan ini memburuk. Penjualan kendaraan 

bermotor dan sepeda motor yang masing-masing turun sebesar 5.7% dan 10.9% (y.o.y.) pada 

Q2 2017. Di sisi lain, indeks kepercayaan konsumen di bulan Juni 2017 relatif lebih baik 

dibandingkan tahun sebelumnya, di mana meningkat dari 113.7 ke 122.4. Namun, indeks ini 

turun 3.5 poin dari indeks bulan Mei 2017 karena turunnya persepsi ketersediaan lapangan 

kerja. 

Kami memprediksi konsumsi domestik akan tumbuh sekitar 4.9% (y.o.y.) selama bulan April 

sampai Juni 2017, lebih lambat dibandingkan ekonomi secara keseluruhan dan mungkin akan 

tetap flat untuk sisa tahun ini karena pemulihan kepercayaan konsumen yang lambat. 

Perlambatan konsumsi domestik menyebabkan inflasi relatif rendah selama tujuh bulan 

pertama di tahun 2017. Penyebab utama kenaikan inflasi hanyalah normalisasi tarif dasar listrik 

menyusul pemotongan subsidi energi. Inflasi umum paling tinggi terjadi pada bulan Juni 2017, 

saat periode Idul Fitri, yang mencapai 0.69% (mtm). Mengingat inflasi saat ini ada pada level 

0.22% (mtm) atau 2.60% (ytd), tingkat yang relatif rendah untuk periode setelah Idul Fitri 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kami memperkirakan Bank Indonesia untuk 

menurunkan tingkat suku bunga dalam waktu dekan untuk mendorong permintaan domestik 

dan ekonomi. Mengingat dua sumber tekanan inflasi hingga akhir tahun, yaitu Idul Adha dan 

Natal, kami memperkirakan inflasi akan berada pada level sekitar 4% di tahun 2017, dalam 

target Bank Indonesia, dengan bias terhadap level rendah dari estimasi karena pertumbuhan 

konsumsi mungkin tidak akan meningkat secara signifikan untuk sisa tahun ini. 

 

 

 

 

Grafik 7: Pertumbuhan Penjualan Kendaraan 
Bermotor dan Motor (y.o.y.)

 
 Sumber: CEIC 

Grafik 8: Inflasi (mtm) 
 

 
 Sumber: CEIC 
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Investasi dan Performa Ekspor yang Kuat: Kunci Pertumbuhan 2017 

Melanjutkan trennya sejak kuartal terakhir tahun 2016, kami memperkirakan pembentukan 

modal tetap bruto masih menjadi sumber pertumbuhan pada Q2 tahun 2017. Meskipun 

beberapa bank sentral utama, seperti The Fed, The European Central Bank, and Bank of Japan, 

sudah memulai normalisasi tingkat suku bunga acuan, indeks kemudahan berbisnis Indonesia, 

yang meningkat dari 106 menjadi 91 karena paket kebijakan ekonomi dan birokrasi yang 

semakin efisien, meningkatkan kepercayaan investor terhadap komitmen pro-bisnis dari 

pemerintahan Joko Widodo. Hal ini terlihat pada peningkatan sebesar 15.4% (y.o.y.), dalam 

Rupiah, pada realisasi investasi asing selama kuartal kedua tahun 2017, bahkan saat Rupiah 

mulai apresiasi sejak tahun lalu. 

Investor domestik juga mengindikasikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam 

investasi dengan meningkatkan jumlah investasi langsung. Peningkatan kepercayaan investor 

domestik terutama didorong oleh rencana infrastruktur skala besar dan keberhasilan 

pemerintah memenuhi janji pengeluaran infrastruktur sejauh ini. Realisasi investasi dalam 

negeri tercatat naik sebesar 16.9% (y.o.y.), dalam Rupiah. Secara keseluruhan, realisasi investasi 

pada Q2 2017 tercatat sebesar IDR 170.9 triliun, naik 15.9% dibandingkan periode yang sama 

tahun lalu. Dalam semester satu tahun 2017, total realisasi investasi tercatat IDR 337.1 triliun, 

49.7% target BKPM untuk tahun 2017. Kondisi domestic yang kondusif dan upaya terus 

menerus oleh pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi membuat kami percaya bahwa 

target realisasi investasi akan tercapai pada akhir tahun ini. 

Dalam pembagian realisasi investasi asing, pertumbuhan tertinggi pada Q2 tahun 2017 terlihat 

pada sektor primer disusul oleh sektor tersier, masing-masing sebesar 50.7% (y.o.y.) dan 27.3% 

(y.o.y.) Sebaliknya, sektor sekunder mengalami penurunan sebesar 0.7% (y.o.y.) pada periode 

April-Juni 2017. 

Setelah turun selama beberapa tahun, pertumbuhan kredit mulai menunjukkan pemulihan 

dengan tren pertumbuhan kredit sejak kuartal ketiga tahun 2016. Pada Q1 tahun 2017, total 

kredit meningkat sebesar 8.6% (y.o.y.). Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kredit 

investasi (9.7% (y.o.y.)) diikuti oleh kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing 

sebesar 9.2% (y.o.y.) and 7.6% (y.o.y.). Peningkatan realisasi investasi dikombinasikan dengan 

kemungkinan penurunan tingkat suku bunga acuan oleh Bank Indonesia akibat inflasi yang 

relatif rendah membuat kami memprediksikan bahwa kredit investasi dan modal kerja akan 

sedikit meningkat hingga akhir tahun 2017. Seluruh faktor di atas akan mendukung investasi 

domestic sebagai sumber pertumbuhan sepanjang tahun ini. 

Grafik 9: Realisasi PMA (Nominal) 
 

 
 Sumber: CEIC 

Grafik 10 : Investasi Asing dan Domestik 
(Nominal)

 
 Sumber: CEIC 
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Kami juga memprediksikan neraca perdagangan Indonesia akan tetap mencatatkan surplus di 

Q2 2017, meski dengan pertumbuhan yang sedikit menurun. Hal ini terjadi sejak Q1 2015. 

Kenaikan ekspor yang lebih tinggi, 9.19% (y.o.y.), dibandingkan kenaikan impor, 4.92% (y.o.y.), 

pada bulan April-Juni 2017 menyebabkan surplus perdagangan sebesar USD 3,5 miliar. Harga 

komoditas yang stabil, sekitar USD 45 per barel untuk minyak sawit mentah dan sekitar USD 85 

per metrik ton untuk batubara, membantu meningkatkan ekspor minyak dan gas bumi sebesar 

19.3% (yoy) pada Q2 2017. Di sisi lain, ekspor nonmigas mencatat penurunan Sebesar 27,4% 

(yoy) pada triwulan 2 2017. Kenaikan harga komoditas juga menyebabkan kenaikan impor, 

mengingat status Indonesia sebagai negara pengimpor minyak bersih, meningkatkan defisit 

neraca transaksi berjalan menjadi 1.0% pada triwulan 2017 

Kami memprediksikan ekspor untuk membaik, mengingat sinyal kuat pertumbuhan yang 

meningkat di seluruh dunia (kecuali AS) dan menurunnya dari retorika proteksionisme dalam 

dunia politik. Permintaan yang lebih tinggi dari China, Jepang, dan Uni Eropa, secara khusus 

akan sedikit meningkatkan kinerja ekspor untuk sisa 2017. Di sisi lain, konsumsi domestik yang 

lemah akan membuat pertumbuhan impor, terutama untuk barang akhir dan barang setengah 

jadi, menjadi agak turun. 

 

Defisit Anggaran yang Lebih Tinggi, Utang yang Meningkat 

Per 30 Juni 2017, pendapatan secara keseluruhan mencapai IDR 718.2 triliun, 41,0% dari target 

2017, belanja secara keseluruhan mencapai target IDR 893.3 triliun, target 42.9% 2017. Melihat 

penerimaan pajak, penerimaan tertinggi berasal dari pajak penghasilan yang diikuti pajak 

pertambahan nilai (PPN) yang masing-masing mencapai Rp 314,3 triliun (target 39,9% dari 

target 2017) dan target IDR 192,0 triliun (38,9% dari target 2017). Pada tahun 2016, lima sektor 

teratas yang berkontribusi pada penerimaan PPN dalam negeri meliputi (1) industri 

manufaktur, (2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, (3) konstruksi, (4) 

informasi dan komunikasi, Dan (5) transportasi dan pergudangan, yang totalnya mencapai 

82,5% dari total pendapatan PPN. Namun, hanya penerimaan PPN dari sektor informasi dan 

komunikasi yang mengalami pertumbuhan di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. 

Penerimaan PPN tahun 2017 tumbuh sebesar 14% pada semester pertama tahun ini. 

Kami memperkirakan pengeluaran pemerintah akan tumbuh lebih rendah dibandingkan 

ekonomi secara keseluruhan pada kuartal II 2017 dan seperti biasa, pemerintah akan 

Grafik 11: Neraca Perdagangan (Nominal) 
 

 
Sumber: CEIC 

Grafik 12: Pertumbuhan PPN Dalam Negeri 
Berdasarkan Sektor 

 
Sumber: CEIC 
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meningkatkan pengeluarannya pada semester kedua 2017. 

Baru-baru ini, Badan Anggaran menyetujui usulan pemerintah untuk menurunkan target 

pendapatan dan meningkatkan pengeluaran, yang akan menghasilkan defisit anggaran sekitar 

2.92% dari PDB, di bawah batas defisit anggaran 3% dari PDB. Defisit anggaran yang lebih tinggi, 

yang dibiayai oleh campuran penerbitan utang dalam negeri dan luar negeri, adalah untuk 

meningkatkan produktivitas nasional dengan mendanai infrastruktur dan investasi pada modal 

manusia. Namun, pembelanjaan dan negara defisit ini baru-baru ini menarik perhatian publik 

karena alasan yang kurang tepat, yang kami diskusikan secara rinci di bawah ini. 

Lonjakan Hutang: Sebuah Kegaduhan yang Tak Berarti 

Kegelisahan publik mengenai isu perekonomian dan utang Pemerintah meningkat secara drastis 

di media sosial baru-baru ini dan mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman umum 

tentang sifat utang negara, bagaimana anggaran defisit bekerja, dan perbedaan utama antara 

komposisi hutang saat ini dan yang terjadi pada tahun 1998. Kegelisahan di kalangan 

masyarakat awam biasanya berpusat pada nilai nominalutang Pemerintah yang terus 

meningkat.  

Sebagai awalan, kita harus mempertimbangkan pendekatan yang digunakan Pemerintah dalam 

mengelola belanja Pemerintah. Selama hampir dua decade yang baik sejak Krisis Finansial Asia 

pada tahun 1998 dan Krisis Finansial Global pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia sudah 

mencoba untuk lebih fokus menjaga disiplin fiskal agar tidak terjadi kembali skenario yang 

menyerupai kegagalan pada 1997-1998. Baru-baru ini, ada dorongan lebih besar untuk 

memusatkan fokus terhadap cara mengalokasikan belanja pemerintah dengan lebih baik untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi publik, terutama melalui infrastruktur dan 

jaminan sosial. 

Dorongan pada alokasi yang lebih besar, baik secara nominal maupun proporsional, pada 

infrastruktur, jaminan sosial, dan pendidikan seharusnya bisa lebih dipahami. Sejak Krisis 

Keuangan Asia 1997, berbagai rencana proyek infrastruktur mangkrak dan tertinggal, membuat 

kondisi infrastruktur kita tidak kompetitif dengan negara-negara tetangga di kawasan. Menurut 

data Indeks Kinerja Logistik (LPI) tahun 2016 dari Bank Dunia, Indeks Infrastruktur Indonesia 

berada pada posisi 73 dengan 2.65 poin, berada di bawah kinerja Singapura (Posisi 6), Malaysia 

(Posisi 40), Thailand (Posisi 46), dan bahkan Vietnam (Posisi 70). Rendahnya kinerja 

infrastruktur menyebabkan biaya logistik lebih tinggi dan daya saing yang rendah untuk bisnis 

yang berada di Indonesia, kedua hal ini tentu tidak memberi insentif untuk menarik investasi 

berorientasi ekspor ke Indonesia. Memperbaiki biaya infrastruktur tentu membtuuhkan banyak 

uang, yang sebagiannya harus dibiayai oleh pemerintah. 

Perhatian serupa dapat diperluas ke bidang kesehatan dan pendidikan, di mana kita menjadi 

kurang kompetitif dengan rekan sejawat sejak tahun 1997 karena pemerintah berusaha 

memperbaiki kondisi fiskal. Menurut data Laporan Pembangunan Manusia tahun 2016, Indeks 

Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) telah meningkat sejak tahun 2000. Namun, 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 6 lainnya, Kondisi HDI Indonesia (0.689 pada 2015), 

menempatkan Indonesia pada posisi 113 dari 188 negara serta membuatnya lebih rendah dari 

Malaysia, Thailand, Brasil, atau Meksiko. Kesenjangan di Indonesia bahkan lebih 

memprihatinkan; DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi dengan 78.99, dan Provinsi Papua memiliki 

tingkat terendah dengan 56.75. Memperbaiki kesehatan dan pendidikan juga menghabiskan 

banyak biaya yang harus dikeluarkan dari pundi-pundi pemerintah, karena masih banyak orang 

Indonesia yang tidak mampu membayar kesehatan atau pendidikan. 
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Membiayai Investasi Jangka Panjang untuk Warga Indonesia: Ketika Alokasi yang Lebih Baik 

Tidak Cukup 

Pengeluaran untuk infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan merupakan investasi 

yang produktif bagi masyarakat Indonesia; Biaya yang dikeluarkan saat ini akan meningkatkan 

kemampuan masyarakat Indonesia untuk bekerja lebih produktif dan menikmati kualitas hidup 

yang lebih baik di masa depan. Namun untuk membiayai prospek masa depan yang lebih baik 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit; sehingga kita dihadapkan untuk memilih antara 

mengalihkan pengeluaran pemerintah dari sektor lain, memungut pajak lebih banyak, atau 

mengeluarkan belanja lebih banyak daripada yang diterima dari pendapatan pajak serta 

meminjam lebih banyak lagi untuk membiayai kesenjangan tersebut. 

Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi adalah mengalihkan 

pengeluaran dari sektor-sektor yang lebih boros, terutama subsidi energi. Hal ini dapat dilihat 

dari penurunan subsidi energi (66.2 %) yang tajam sejak tahun 2014 menjadi hanya Rp 77.3 

triliun di tahun 2017. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran 

untuk sektor lainnya, seperti infrastruktur, yang telah mengalami kenaikan sebesar 123.4% 

menjadi IDR 387.3 triliun. Porsi belanja infrastruktur untuk APBN juga meningkat dari 9.8% dari 

total belanja di tahun 2014 menjadi 18.6% dari total pengeluaran dalam APBN 2017. 

Namun, menurunkan subsidi energi ternyata tidak cukup untuk membiayai belanja infrastruktur 

sambil menjaga agar anggaran tetap seimbang. Bahkan saat pemerintah bersikeras pada lebih 

banyak infrastruktur, kesehatan, dan belanja pendidikan-pendapatan pemerintah tidak dapat 

mengikuti lonjakan pengeluaran. Jatuhnya harga energi dan komoditas telah juga menurunkan 

pendapatan pajak dan non-pajak. Kombinasi perlambatan ekspor dan konsumsi domestik akibat 

rendahnya harga komoditas, juga mengindikasikan bahwa pajak penghasilan dan PPN tidak 

dapat menebus pengurangan pajak kekayaan dan pajak pendapatan minyak dan gas bumi. 

Kemampuan pemerintah yang relatif buruk untuk mengumpulkan pajak, terutama mengingat 

ukuran ekonomi informal juga ikut memperparah rendahnya pendapatan. Dengan kenaikan 

tarif pajak yang mustahil untuk diterima, mengingat keadaan pertumbuhan daya beli yang 

relatif rapuh, satu-satunya rute yang layak untuk membiayai belanja infrastruktur adalah 

melalui defisit yang lebih tinggi. 

Seberapa Aman Posisi Hutang Kita? 

Gambar 13: Tingkat IPM dari Beberapa Negara 

Asia

 

 Sumber: Human Development Report, 2016 

Gambar 14: Anggaran Infrastruktur (Nominal) 

 

 

 Sumber: Ministry of Finance, 2017 
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Defisit yang telah direncanakan sangat dekat dengan batas defisit yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang sebesar 3% dari PDB dan besaran nominal Utang Pemerintah yang tampaknya 

mengkhawatirkan sebesar Rp 3,706.52 triliun pada bulan Juni 2017, namun struktur dasar 

hutang negara masih sangat baik dan seharusnya tidak menjadi sumber perhatian. Rasio Total 

Utang terhadap PDB yang mengukur rasio total hutang pemerintah yang beredar pada akhir 

tahun terhadap PDB tahunan untuk tahun yang ditentukan, adalah sekitar 28% di tahun 2016, 

yang artinya sangat terkelola dan masih jauh di bawah batas 60% PDB yang diatur oleh Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Maastricht Treaty. Tingkat saat ini juga jauh berbeda dari 

tahun 1999, dimana rasio Debt-to-GDP Indonesia mencapai puncaknya pada 85.4%. 

Perbandingan eksternal juga menunjukkan bahwa tingkat saat ini masih sangat layak, terutama 

bila dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang (239%), Amerika Serikat (107%), 

Vietnam (62%), atau Malaysia (56%). 

 

 

Indikator lain yang sekiranya dapat mengkonfirmasi amannya level hutang adalah mayoritas 

utang Indonesia adalah dalam mata uang Rupiah. Pada Juni 2017, hutang Pemerintah adalah 

sebesar Rp 2.979,50 triliun dalam mata uang Rupiah atau setara dengan 59% dari total hutang. 

Kekuatan posisi fiskal yang baik juga ditegaskan kembali oleh institusi pemberi Rating terbaru 

oleh Standard & Poor's, yang berarti bahwa hutang negara Indonesia dinilai sepenuhnya 

sebagai Investment Grade dari ketiga lembaga pemeringkat utama global. 

 

Selanjutnya adanya rencana pemerintah untuk mengejar infrastruktur dan pengeluaran 

produktif lainnya, keputusan pemerintah untuk membiayai pengeluaran melalui hutang 

seharusnya tidak dianggap mencemaskan. Keputusan ini tidak berbeda dengan bagaimana 

perusahaan dan individu berusaha meningkatkan produktivitas mereka (dengan berinvestasi di 

peralatan, pabrik baru, atau ekspansi) atau untuk meningkatkan kualitas hidup (membeli rumah 

atau kendaraan) melalui hutang. Alih-alih sesuatu yang membebani ekonomi, meminjam lebih 

banyak uang untuk membiayai pengeluaran produktif memungkinkan perusahaan untuk 

memperluas cakupan areanya, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan profitabilitas 

mereka, tentunya akan membayar hutang tersebut melalui peningkatan pendapatan pajak. 

Apa yang Seharusnya Dikhawatirkan? 

Sementara struktur utang Indonesia seharusnya tidak menjadi sumber perhatian masyarakat 

umum, kemungkinan kemungkinan kenaikan pengeluaran pemerintah yang meningkat harus 
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diteliti lebih lanjut. Untuk menggambarkan efek crowding-out yang lebih baik, kita harus ingat 

bahwa hanya ada sejumlah uang yang tidak dikonsumsi dan dimasukkan ke dalam tabungan. 

Tabungan tersebut dimasukkan ke dalam obligasi atau bank, yang pada akhirnya akan 

digunakan untuk membiayai bisnis swasta atau defisit pemerintah. Jika kumpulan tabungan 

tetap konstan, defisit pemerintah yang meningkat pada akhirnya akan berarti bahwa bisnis 

hanya akan memiliki jumlah uang yang lebih sedikit untuk dipinjam. Ini berarti bahwa untuk 

setiap kenaikan defisit pemerintah yang dibiayai melalui hutang, ada penurunan jumlah uang 

yang setara yang dapat digunakan untuk membiayai investasi swasta oleh perusahaan. 

Efek ini sudah terlihat melalui kenaikan pertumbuhan kredit yang signifikan kepada peminjam 

perusahaan non-keuangan dan peningkatan cepat dalam sekuritas pemerintah berdenominasi 

Rupiah. Penurunan jumlah dana yang tersedia untuk peminjam korporasi swasta, investasi 

swasta dan kapasitas produktif sektor swasta di masa depan tidak akan meningkat, yang 

kemudian akan menghapus kemungkinan efek ekspansi pengeluaran pemerintah terhadap 

infrastruktur. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih bijak 

membelanjakan uang, terutama untuk memprioritaskan proyek yang menguntungkan secara 

ekonomi dan lebih sedikit pada proyek tidak produktif.  

 

 

 


