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Angka-Angka	Penting	
• Pertumbuhan	PDB	*	(Q4	’17)	
5.1%	

• Pertumbuhan	PDB	*	(2018)	
5.3%	

• Inflasi	(y.o.y.	Dec	’17)	
3.61%		

• Pertumbuhan	 Kredit	 (y.o.y.	
Nov	‘17)	
7.5%	

• Surplus	Perdagangan	(Q4	’17)	
USD	0,95	milyar	

• Neraca	 Transaksi	 Berjalan		
(Q2	‘17)	
-1.65%	

_________	
*)	Prakiraan	
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APBN	2018:	Pentingnya	Memperbaiki	Kondisi	Fiskal	
Ringkasan	

• Pertumbuhan	 PDB	 Triwulan-IV	 2017	 dan	 keseluruhan	 2017	mencapai	 5,1%,	mungkin	
meningkat	menjadi	5,3%	di	2018	

• Industri	 manufaktur	 tumbuh	 lebih	 cepat	 pada	 Triwulan-IV	 2017	 dan	 Triwulan-I	 2018	
dibanding	Triwulan-III	2017,	didukung	peningkatan	permintaan	domestik	dan	global		

• Pertumbuhan	konsumsi	yang	stagnan	masih	akan	berlanjut	di	jangka	pendek	
• Pertumbuhan	di	 2018	akan	didorong	 investasi,	 namun	 terdapat	perbedaan	mencolok	

antara	pertumbuhan	kredit	investasi	dan	pembentukan	modal	bruto	(investasi)	
• Risiko	eksternal	masih	terjaga	di	 jangka	pendek;	risiko	resesi	di	Amerika	Serikat	masih	

rendah	meskipun	perlu	ada	peningkatan	kewaspadaan	
• Perbaikan	 kondisi	 fiskal,	 terutama	 defisit	 anggaran	 dan	 kecepatan	 kenaikan	 utang,	

penting	 untuk	 memperbaiki	 peringkat	 utang	 dan	 berjaga-jaga	 terhadap	 gangguan	
eksternal	

Pertumbuhan	 ekonomi	 yang	 cukup	 mengecewakan	 di	 Triwulan-III	 dan	 kemungkinan	 di	
Triwulan-IV	menunjukkan	bahwa	kondisi	perekonomian	masih	cukup	rentan	di	Triwulan-I	2018.	
Meningkatknya	 harga	 komoditas	 dan	 belanja	 infrastruktur	 tidak	 serta	 merta	 mendorong	
konsumsi	 masyarakat	 (Halaman	 8).	 Rendahnya	 pertumbuhan	 penyaluran	 kredit	 investasi,	
indikasi	bahwa	bisnis	akan	menurunkan	belanja	modal,	menunjukkan	bahwa	tren	pertumbuhan	
ekonomi	saat	 ini	akan	berlanjut	di	 jangka	pendek.	Kebutuhan	untuk	menjaga	stabilitas	makro	
juga	 mendorong	 pemerintah	 menahan	 laju	 defisit	 dan	 menunda	 belanja	 infrastruktur,	 yang	
membuat	instrumen	fiskal	tidak	dapat	mendorong	perekonomian	di	tahun	2017.		

Tabel	1:	Proyeksi	Tingkat	Pertumbuhan	PDB	LPEM	FEB	UI	
Q4	2017	 FY	2018	
5,1%	 5,3%	

	
Dengan	 harga	 komoditas	 ekspor,	 terutama	 minyak	 mentah,	 naik	 lebih	 tinggi	 dari	 yang	
diperkirakan	 sebelumnya	 dan	 belanja	 kampanye	 Pemilu	 2019	 akan	 dimulai	 tahun	 ini,	 kami	
melihat	 perekonomian	 tumbuh	 lebih	 cepat	 di	 paruh	 kedua	 tahun	 ini.	 Meskipun	 demikian,	
pertumbuhan	yang	lebih	cepat	akan	berdampak	negatif	pada	APBN	dan	kinerja	ekspor	(Hal.	11).	
Naiknya	 harga	minyak	mentah	 dan	 batu	 bara	 serta	 keputusan	 untuk	mempertahankan	harga	
BBM	dan	 listrik	akan	memperburuk	kinerja	keuangan	Pertamina	dan	PLN,	yang	pada	akhirnya	
membuat	penerimaan	bukan	pajak	dari	dividen	 turun.	Hal	 ini	pada	akhirnya	akan	berdampak	
sama	 seperti	 kenaikan	 belanja	 subsidi.	 Selain	 itu,	 kenaikan	 harga	 minyak	 mentah	 akan	
mendorong	peningkatan	impor	BBM,	yang	akan	menggerus	surplus	neraca	perdagangan.	

Dimulainya	 tahun	 anggaran	 baru	 dan	melihat	 perkembangan	 terakhir,	 kami	melihat	 perlunya	
perbaikan	 kondisi	 fiskal	 lebih	 lanjut,	 terutama	 dengan	 mengurangi	 defisit	 anggaran	 dan	
mengontrol	 kecepatan	 kenaikan	 utang	 pemerintah.	 Pengendalian	 fiskal	 sangat	 bermanfaat	
untuk	memperbaiki	persepsi	risiko	dan	peringkat	utang,	yang	akhirnya	akan	mengurangi	biaya	
bunga	 utang	 (Halaman	 3).	 Dengan	 kenaikan	 satu	 atau	 dua	 peringkat,	 pemerintah	 dapat	
mengurangi	biaya	bunga	hingga	setengah	jumlah	saat	ini	di	jangka	panjang.	Lebih	lanjut,	defisit	
yang	 lebih	 rendah	 di	 jangka	 pendek	 dapat	 memberikan	 ruang	 untuk	 stimulus	 fiskal	 apabila	
terjadi	gangguan	dari	luar,	yang	mungkin	berguna	di	jangka	menengah.	
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“Seperti	surat	utang	lainnya,	
peringkat	utang	pemerintah	
yang	lebih	tinggi	berarti	
biaya	pinjaman	yang	lebih	
rendah”	

Dalam	Fokus	

Kenaikan	Peringkat	Utang,	Layakkah	Dikejar?	

Potensi	Manfaat	Kenaikan	Peringkat	Utang	

Meskipun	 peringkat	 utang	 pemerintah	 Indonesia	 baru	 saja	 dinaikkan	 oleh	 Fitch	 ke	 level	 BBB,	
yang	adalah	sebuah	berita	baik,	peringkat	utang	Indonesia	masih	berada	di	tingkat	terbawah	di	
antara	 peringkat-peringkat	 layak	 investasi	 (investment	 grade).	 Peringkat	 utang	 Indonesia	 saat	
ini	 adalah	 BBB-	 menurut	 standar	 S&P,	 yang	 oleh	 S&P	 didefinisikan	 sebagai	 “…memiliki	
perlindungan	 yang	 cukup.	 Namun	 demikian,	 kondisi	 ekonomi	 yang	 buruk	 atau	 keadaan	 yang	
berubah	 dapat	 memperlemah	 kemampuan	 peminjam	 untuk	 memenuhi	 kewajibannya.”	
Moody’s	 memberi	 peringkat	 serupa,	 yaitu	 Baa3,	 yang	 didefinisikan	 sebagai	 “kemampuan	
membayar	kewajiban	jangka	pendek	yang	layak	dan	dapat	diterima.”	Meskipun	peringkat	layak	
investasi	adalah	sesuatu	yang	baik,	kita	harus	menyadari	bahwa	peringkat	saat	ini	adalah	yang	
paling	berisiko	di	antara	peringkat	layak	investasi.	Pemerintah	perlu	bekerja	lebih	keras	apabila	
ingin	mendapatkan	peringkat	yang	lebih	tinggi	ke	depannya.	
	
Seperti	 surat	 utang	 lainnya,	 peringkat	 utang	 pemerintah	 yang	 lebih	 tinggi	 berarti	 biaya	
pinjaman	yang	 lebih	rendah.	Namun	 lebih	dari	 itu,	kita	 juga	perlu	memperhatikan	apa	makna	
dan	konsekuensi	dari	peringkat	 saat	 ini,	 apa	manfaat	dari	 kenaikan	peringkat	utang	 sebanyak	
satu	 atau	 dua	 tingkat,	 dan	 bagaimana	 peringkat	 Indonesia	 dapat	 naik.	 	 Untuk	 membantu	
memahami	 isu	 ini,	 kami	 memilih	 tiga	 negara	 berkembang	 yang	 sebanding:	 Thailand	 (BBB+),	
Filipina	 (BBB),	 dan	 India	 (BBB-).	 Tabel	 B1	 menunjukkan	 perbedaan	 biaya	 pinjaman	 yang	
signifikan	 antara	 negara-negara	 tersebut,	 di	mana	 tabel	 tersebut	menunjukkan	perbandingan	
imbal	hasil	utang	pemerintah	jangka	pendek	dan	panjang	dalam	mata	uang	lokal.	
	

Tabel	B1:	Peringkat	dan	Imbal	Hasil	Surat	Utang	Pemerintah	
Negara-Negara	Asia	Terpilih	

	

Sumber:	CEIC,	Moody’s,	S&P,	Hitungan	LPEM	

Berdasarkan	data	terakhir	(Februari	2018),	Thailand	merupakan	negara	berperingkat	tertinggi	di	
antara	 keempat	 negara	 tersebut,	 dengan	 peringkat	 Baa1	 dan	 BBB+	 oleh	 Moody’s	 dan	 S&P.	
Filipina	berada	satu	peringkat	di	bawah	Thailand	(Baa2	dan	BBB).	India	dan	Indonesia	berada	di	
peringkat	 yang	 sama	 menurut	 S&P,	 namun	 India	 berada	 satu	 peringkat	 di	 atas	 Indonesia	
berdasarkan	Moody’s.		

Untuk	 pinjaman	 jangka	 1	 tahun	 dan	 10	 tahun,	 terdapat	 hubungan	 negatif	 antara	 peringkat	
utang	dan	imbal	hasil	yang	diminta.	Imbal	hasil	utang	Filipina,	yang	hanya	satu	peringkat	di	atas	
Indonesia,	memiliki	perbedaan	yang	cukup	signifikan	dibanding	India	dan	Indonesia1.	Grafik	B1	
dan	B2	di	bawah	ini	menunjukkan	selisih	antara	imbal	hasil	utang	Thailand	dan	Filipina	di	satu	
sisi	dan	India	dan	Indonesia	di	sisi	lain.	

																																																													
1	Ini	adalah	perbandingan	yang	kasar.	Untuk	mendapatkan	perbandingan	yang	lebih	definitif,	perlu	perhitungan	
yang	mencakup	rata-rata	semua	negara	berperingkat	BBB.	

2016 2017 2016 2017

Thailand Baa1, BBB+ 2.2% 2.6% 1.5% 1.5% 2.4% 1.5%
Philippines Baa2, BBB 3.8% 2.7% 1.8% 2.8% 3.3% 2.3%
India Baa2, BBB- 7.3% 6.9% 6.9% 6.4% 7.1% 6.7%
Indonesia Baa3, BBB- 7.7% 7.2% 6.6% 5.8% 7.5% 6.2%

Yield of 10Yr Average Yield 
of 10Yr (2016-

2017)

Average Yield 
of 1Yr (2016-

2017)

Yield of 1Yr
Country Rating 

(Moody's, S&P)



 SERI ANALISIS MAKROEKONOMI 

Quarterly Economic Outlook 
Triwulan-1 2018 

	

		 		

	
3	

“Setelah	krisis	2008,	
kekuatan	kondisi	fiskal	
menjadi	semakin	penting.	
Kenaikan	rasio	utang	
pemerintah	terhadap	PDB	
sebanyak	10	persen	
menurunkan	peringkat	utang	
sebanyak	0,3	tingkat”	

Untuk	memberikan	perspektif	mengenai	dampak	perbedaan	imbal	hasil	utang	terhadap	APBN,	
kita	 dapat	 menggunakan	 angka	 Rp174	 triliun	 dan	 Rp202	 triliun	 yang	 dibayarkan	 pemerintah	
untuk	 surat	 utang	 berdenominasi	 Rupiah	 di	 tahun	 2016	 dan	 2017.	 Secara	 kasar	 dan	
menggunakan	 data	 perbedaan	 imbal	 hasil,	 pemerintah	 Indonesia	 dapat	 mengurangi	 biaya	
bunga	untuk	utang	hingga	setengah	dari	angka	yang	dibayarkan.	Angka	yang	 lebih	teliti	untuk	
pengurangan	biaya	utang	memerlukan	studi	lebih	lanjut.	

Studi	 lebih	 lanjut	 juga	 diperlukan	 untuk	 mengidentifikasi	 manfaat	 dan	 biaya	 lainnya	 sebagai	
konsekuensi	 dari	 kenaikan	 peringkat	 utang.	 Sebagai	 contoh,	 kenaikan	 peringkat	 utang	
berhubungan	dengan	kenaikan	arus	modal	masuk	dalam	baentuk	portofolio	dan	PMA.	Hal	 ini	
dapat	mendorong	pertumbuhan	PDB	lebih	 lanjut.	Selama	periode	2010-2011,	terdapat	USD25	
milyar	 arus	 masuk	 modal	 jangka	 pendek	 ke	 dalam	 pasar	 surat	 utang	 Indonesia.	 Ditambah	
dengan	harga	komoditas	yang	baik	saat	itu,	arus	modal	masuk	mendorong	pertumbuhan	kredit	
hingga	20%	dan	pertumbuhan	PDB	di	atas	6%	selama	peride	2012-2013.			
	

Determinan	Peringkat	Utang	

Terdapat	 beberapa	 penelitian	 yang	 mencoba	 mencari	 variabel-variabel	 yang	 diduga	 dapat	
memperkirakan	mengapa	dan	kapan	lembaga	pemeringkat	efek	mengubah	pendapat	mengenai	
peringkat	utang	pemerintah	yang	layak.	Cantor	dan	Parker	(1996)	termasuk	dari	penelitian	yang	
paling	banyak	dirujuk.	Baru-baru	 ini,	Amstad,	M	dan	F	Packer	 (2015),	melakukan	studi	 serupa	
dengan	 fokus	 pada	 pola-pola	 yang	 terbentuk	 setelah	 krisis	 2008.	 Diskusi	 bagian	 selanjutnya	
akan	banyak	membahas	penelitian	tersebut.	

Secara	umum,	peringkat	utang	dapat	dijelaskan	dengan	kurang	dari	10	variabel.	Pertumbuhan	
PDB	dan	potensi	pertumbuhan	merupakan	variabel	yang	paling	dapat	menjelaskan	perubahan	
peringkat	 utang.	 Selain	 itu,	 PDB	 per	 kapita	 juga	 memiliki	 hubungan	 statistik	 yang	 signifikan	
dengan	 peringkat	 utang:	 kenaikan	 PDB	 per	 kapita	 10%	 cenderung	 akan	mendorong	 kenaikan	
0,15	 peringkat	 di	 tahun	 2015.	 Rezim	 nilai	 tukar	 yang	mengambang/fleksibel	 dan	 status	mata	
uang	yang	dipakai	sebagai	cadangan	devisa	negara	lain	(reserve	currency	status)	juga	cenderung	
menaikkan	 peringkat	 utang.	 Peralihan	 sebuah	 negara	 dari	 kurs	 tetap	 (fixed	 exchange	 rate)	
menjadi	kurs	mengambang	cenderung	menaikkan	peringkat	sebanyak	2,5	tingkat.	

Setelah	 krisis	 2008,	 kekuatan	 kondisi	 fiskal	 menjadi	 semakin	 penting.	 Kenaikan	 rasio	 utang	
pemerintah	 terhadap	 PDB	 sebanyak	 10	 persen	 menurunkan	 peringkat	 utang	 sebanyak	 0,3	
tingkat,	 sedangkan	 kenaikan	 10	 persen	 rasio	 biaya	 bunga	 terhadap	 penerimaan	 pemerintah	
akan	menurunkan	peringkat	utang	sebanyak	1,2	tingkat.	Krisis	2008	juga	nampaknya	membuat	

Grafik	B1:	Imbal	Hasil	Utang	1	Tahun	
Negara	Asia	Terpilih	(%	p.a.)	

	
Sumber:	CEIC	

Grafik	B2:	Imbal	Hasil	Utang	10	Tahun	
Negara	Asia	Terpilih	(%	p.a.)	

Sumber:	CEIC	
Catatan:	Beberapa	data	Filipina	tidak	ditemukan		
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“…Indonesia	mengalami	
depresiasi	yang	paling	tinggi	
di	antara	keempat	negara	
tersebut,	yang…menjelaskan	
keengganan	S&P’s	untuk	
menaikkan	peringkat	utang	
menjadi	BBB-	hingga	Mei	
2017”	

rekam	jejak	gagal	bayar	sebuah	negara	menjadi	semakin	relevan,	di	mana	negara	yang	pernah	
mengalami	gagal	bayar	umumnya	diberikan	peringkat	utang	2,5	tingkat	lebih	rendah.	Hal	yang	
menarik	 adalah	 bahwa	 denominasi	 mata	 uang	 dari	 utang	 menjadi	 kurang	 relevan,	 yang	
mungkin	 mencerminkan	 kemampuan	 negara	 berkembang	 untuk	 meminjam	 dalam	 mata	
uangnya	sendiri.	

Kenaikan	 10	 persen	 rasio	 cadangan	 devisa	 terhadap	 PDB	 cenderung	 menaikkan	 peringkat	
sebanyak	 0,4	 tingkat.	 Kredibilitas	 institusi	 pemerintah,	 yang	 diukur	 dengan	 Indeks	 Persepsi	
Korupsi,	 juga	 berhubungan	 signiifkan	 dengan	 peringkat	 utang.	 Di	 sisi	 lain,	 inflasi	 cenderung	
tidak	berhubungan	signifikan	dengan	peringkat	utang.	

Tabel	B2:	Faktor	Terpilih	yang	Memengaruhi	Peringkat	Utang	Beberapa	Negara	

	
Sumber:	CEIC,	Perhitungan	LPEM,	Risiko	negara	didasarkan	pada	
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html	

Tabel	B2	memberikan	perspektif	mengenai	bagaimana	hasil	penelitian	tersebut	dalam	konteks	
negara	 yang	 diperbandingkan.	 Dengan	 mengubah	 angka	 PDB	 ke	 dalam	 nilai	 USD	 dan	
pertumbuhan	 dalam	 USD	 menunjukkan	 pentingnya	 stabilitas	 nilai	 tukar	 dalam	 penentuan	
peringkat	utang.	Filipina	dan	India	secara	umum	mengalami	pertumbuhan	PDB	dalam	nilai	USD	
selama	2013-2016.	India	mengalami	pertumbuhan	PDB	yang	tinggi	meskipun	terjadi	depresiasi	
Rupee	 yang	 tinggi.	 Di	 sisi	 lain,	 Indonesia	 mengalami	 depresiasi	 yang	 paling	 tinggi	 di	 antara	
keempat	negara	tersebut,	yang	membuat	PDB	tumbuh	hanya	0,5%	selama	periode	2013-2016.	
Hal	 ini	menjelaskan	keengganan	S&P’s	untuk	menaikkan	peringkat	utang	menjadi	BBB-	hingga	
Mei	2017.	

Kelayakan	utang	pemerintah	menjadi	semakin	penting,	yang	terlihat	dari	perbandingan	antara	
empat	negara	di	atas.	Dalam	penanganan	defisit	anggaran	relatif	 terhadap	PDB,	Thailand	dan	
Filipina	 lagi-lagi	berada	dalam	kategori	yang	sama.	 Indonesia	sedikit	 lebih	buruk	dibandingkan	
kedua	negara	tersebut,	sedangkan	India	berada	jauh	di	bawah	(Grafik	B5).	

Penerimaan	 pajak	 merupakan	 faktor	 yang	 penting;	 penerimaan	 pajak	 memengaruhi	 surplus	

Grafik	B3:	Pertumbuhan	PDB	(dalam	USD)	
Beberapa	Negara	Asia	(%	p.a.)	

	
Sumber:	CEIC	

Grafik	B4:	Depresiasi	Mata	Uang	Beberapa	
Negara	Asia	(%	p.a.)	

	
Sumber:	CEIC	

2016 2017

Thailand Baa1, BBB+ 407        0.6% 3.3% 0.1% 12.3% 11.9% 1.8%
Philippines Baa2, BBB 305        5.1% 3.0% 0.3% 11.7% 12.1% 2.2%
India Baa2, BBB- 2,264     5.0% 5.9% -7.0% 7.3% 7.7% 2.2%
Indonesia Baa3, BBB- 932        0.5% 9.3% -2.3% 10.4% 10.9% 2.5%

Average USD-
GDP growth 
(2013-2016)

Tax/GDP Ratio Country 
Risk 

Premium

Average 
Depreciation 

Rate (2013-2016)

Average Budget 
Surplus/GDP 
(2013-2016)

Country
Rating 

(Moody's, 
S&P)

GDP 
(USD 

billions)



 SERI ANALISIS MAKROEKONOMI 

Quarterly Economic Outlook 
Triwulan-1 2018 

	

		 		

	
5	

“Walaupun	pemerintah	telah	
memperbaiki	kredibilitas	
anggaran…Indonesia	masih	
perlu	mengurangi	tingkat	
defisit	terhadap	PDB	hingga	
setara	dengan	kira-kira	
Thailand	atau	Filipina	untuk	
mendapat	kenaikan	
peringkat”	

anggaran	 pemerintah	 secara	 langsung.	 Filipina	 saat	 ini	memiliki	 penerimaan	 pajak	 yang	 lebih	
baik,	dengan	rasio	pajak	terhadap	PDB	sebesar	12%	dan	defisit	anggaran	yang	rendah.	Thailand	
menunjukkan	 pelemahan	 rasio	 pajak	 yang	 serius	 di	 tahun	 2014	 dan	 2015	 sebagai	 dampak	
pelemahan	 ekonomi	 namun	 juga	memiliki	 disiplin	 fiskal	 yang	 ketat,	 yang	membuat	 anggaran	
mengalami	surplus	di	tahun	2016.		

Indonesia	 juga	 cukup	 baik	 dalam	 mendorong	 penerimaan	 pajak.	 Setelah	 mengalami	
pertumbuhan	 PDB	 negatif	 (dalam	 USD)	 selama	 2013-2015	 –	 yang	 memperburuk	 rasio	 pajak	
sampai	 2016	–	 Indonesia	mengalami	 lompatan	 tajam	dalam	angka	PDB	 (dalam	USD)	di	 2016,	
yang	didorong	stabilnya	Rupiah.	Rasio	pajak	juga	naik	signifikan	di	2017.		

Apa	Selanjutnya?	

Pemeringkat	 efek,	 khususnya	Moody’s	 and	 S&P,	 akan	 segera	melaksanakan	 evaluasi	 tahunan	
peringkat	 utang	 pemerintah	 Indonesia.	Walaupun	 pemerintah	 telah	memperbaiki	 kredibilitas	
anggaran,	terutama	dengan	menunjukkan	komitmen	terhadap	batas	defisit	3%	PDB,	Indonesia	
masih	perlu	mengurangi	 tingkat	 defisit	 terhadap	PDB	hingga	 setara	dengan	 kira-kira	 Thailand	
atau	 Filipina	 untuk	mendapat	 kenaikan	peringkat.	 Terlepas	 dari	 kesuksesan	program	Amnesti	
Pajak,	reformasi	perpajakan	masih	diperlukan	untuk	memperluas	basis	pajak	dan	meningkatkan	
kepatuhan	wajib	pajak.		

Bank	Indonesia	berada	di	arah	yang	tepat	dengan	menjaga	nilai	tukar	Rupiah	berada	di	tingkat	
yang	 stabil	 dan	 mudah	 diprediksi.	 Cadangan	 devisa	 yang	 lebih	 besar	 masih	 diperlukan,	
mengingat	 40%	 dari	 Rp3.200	 triliun	 dalam	 surat	 utang	 masih	 dipegang	 investor	 asing,	 yang	
masih	dalam	tren	meningkat.	Pemerintah	juga	perlu	menjaga	rasio	utang	terhadap	PDB	secara	
lebih	 seksama.	 Di	 angka	 28,9%,	 utang	 Indonesia	 masih	 relatif	 rendah	 dibanding	 standar	
internasional,	namun	pemerintah	masih	perlu	menjaga	kenaikan	angka	ini	di	jangka	menengah	
untuk	menjaga	keberlanjutan	postur	utang	Indonesia.	

Referensi	

Amstad,	M	and	F	Packer	(2015):	”Sovereign	Ratings	of	Advanced	and	Emerging	Economies	after	
the	Crisis”,	BIS	Quarterly	Review,	December	2015.		

Cantor,	R	and	F	Packer	(1996):	"Determinants	and	impact	of	sovereign	credit	ratings",	Economic	
Policy	Review,	vol	2(2),	pp	37-54.	

Grafik	B5:	Surplus	Anggaran	Beberapa	
Negara	Asia	(%	PDB)

	
Sumber:	CEIC	

Grafik	B6:	Pendapatan	Pemerintah	
Beberapa	Negara	Asia	(%	PDB)	

	
Sumber:	CEIC,	(Catatan:	Angka	2017	
merupakan	proyeksi	LPEM)	
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“Secara	keseluruhan,	industri	
manufaktur	juga	ditopang	
oleh	pertumbuhan	ekonomi	
global	yang	lebih	cepat…”	

Pertumbuhan	Ekonomi	yang	Lebih	Merata	

Industri	pengolahan/manufaktur	mungkin	akan	membantu	mendorong	pertumbuhan	ekonomi	
di	 tahun	 ini,	 di	 mana	 pertumbuhan	 industri	 pengolahan	 triwulan-III	 (4,84%	 y.o.y)	 dan	 angka	
triwulan-IV	 mengindikasikan	 bahwa	 industri	 manufaktur	 dapat	 tumbuh	 di	 atas	 5%	 di	 2018.	
Makin	 banyak	 subsektor	 dalam	 industri	 manufaktur	 yang	 menunjukkan	 pertumbuhan	 yang	
lebih	 cepat	 di	 Triwulan-III.	 Secara	 keseluruhan,	 industri	 manufaktur	 juga	 ditopang	 oleh	
pertumbuhan	 ekonomi	 global	 yang	 lebih	 cepat,	 yang	 mendorong	 peningkatan	 usaha-usaha	
manufaktur	berbasis	ekspor.	

Subsektor	 pengolahan	 makanan	 dan	 minuman	 masih	 menjadi	 pendorong	 utama	 sektor	
manufaktur,	dengan	pertumbuhan	yang	mencapai	9,46%	(y.o.y)	di	Triwulan-III	2017.	Angka	ini	
didukung	 oleh	 pertumbuhan	 konsumsi	 makanan	 dan	 minuman,	 yang	 menunjukkan	 bahwa	
industri	ini	sangat	berorientasi	domestik	dan	tidak	terlalu	terpengaruh	fluktuasi	perekonomian.	
Pertumbuhan	 industri	 pengolahan	 makanan	 dan	 minuman	 juga	 dipengaruhi	 peningkatan	
populasi	 kelas	 menengah	 dan	 perkotaan,	 yang	 membutuhkan	 kepraktisan	 yang	 disediakan	
makanan	dan	minuman	siap	saji.	

Grafik	1:	Pertumbuhan	PDB	dan	Industri	
Utama	2013-2017Q3	

	
Sumber:	CEIC	

Grafik	2:	Pertumbuhan	Industri	Pengolahan	
dan	Subsektor,	2013-2017Q3	

	
Sumber:	CEIC	

Pertumbuhan	di	triwulan-III	juga	menunjukkan	peningkatan	pertumbuhan	yang	lebih	merata	di	
antara	 subsektor-subsektor	 manufaktur,	 yang	 akan	 terlihat	 pula	 di	 angka	 pertumbuhan	
triwulan-IV	 dan	 kemungkinan	 berlanjut	 di	 triwulan-I	 2018.	 Salah	 satu	 contoh	 adalah	 industri	
tekstil	 dan	 pakaian	 jadi,	 yang	 pertumbuhannya	 meningkat	 dari	 3,65%	 di	 triwulan-II	 menjadi	
4,4%	 di	 triwulan-III.	 Contoh	 lainnya	 adalah	 industri	 furnitur	 dan	 industri	 alat	 angkutan,	 yang	
pertumbuhannya	meningkat	dari	0,9%	dan	0,5%	di	triwulan-II	2017	menjadi	5,47%	dan	5,63%	di	
triwulan-III	2017.		

Peningkatan	 keyakinan	 konsumen,	 baik	 di	 tingkat	 domestik	 dan	 global,	 juga	menguntungkan	
berbagai	 sektor	 dalam	 perekonomian,	 meskipun	 tidak	 merata.	 Sebagai	 contoh,	 sektor	
Perdagangan	 Besar	 dan	 Eceran,	 yang	 pertumbuhannya	 melambat	 di	 triwulan-II,	 mulai	
meningkat	 di	 triwulan-III	 (5,5%	 y.o.y).	 Peningkatan	 pertumbuhan	 di	 beberapa	 sektor	 juga	
bertepatan	 dengan	 penurunan	 suku	 bunga	 reverse	 repo	 rate,	 dari	 4,75%	 di	 awal	 triwulan-III	
menjadi	 4,25%	 di	 akhir	 triwulan-III.	 Perdagangan	 mobil	 dan	 sepeda	 motor	 merupakan	 salah	
satu	 subsektor	 yang	 paling	 diuntungkan	 dari	 penurunan	 suku	 bunga,	 di	 mana	 subsektor	 ini	
meningkat	dari	3,14%	di	triwulan-II	menjadi	6,12%	di	triwulan-III.	
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“Kami	juga	memperkirakan	
bahwa	sektor	konstruksi,	
yang	tumbuh	7,13%	di	
triwulan-III	2018,	untuk	
tumbuh	lebih	cepat	di	
triwulan-IV	2017	dan	
triwulan-I	2018,	yang	
didorong	oleh	setidaknya	
empat	faktor	penunjang”	

Seperti	 yang	 kami	 perkirakan	 di	 laporan	 sebelumnya,	 lemahnya	 pertumbuhan	 di	 subsektor	
perdagangan	besar	dan	eceran	bukan	mobil	dan	sepeda	motor	di	triwulan-II	bukan	diakibatkan	
pergeseran	 pola	 penjualan	 dari	 toko	 retail	 menjadi	 elektronik,	 namun	 lebih	 diakibatkan	
lemahnya	 pertumbuhan	 konsumsi.	 Perdagangan	 besar	 dan	 eceran	 bukan	 mobil	 dan	 sepeda	
motor	meningkat	menjadi	5,5%	di	triwulan-III	2017	setelah	melembah	ke	3,85%	di	triwulan-II.	
Angka	pertumbuhan	subsektor	ini	mengikuti	dinamika	di	industri	pengolahan,	terutama	industri	
tekstil	 dan	 pakaian	 jadi	 atau	 industri	 furnitur.	 Hal	 ini	 memperlihatkan	 bahwa	 perlambahan	
sektor	perdagangan	bersifat	sementara.	Kami	mempertahankan	perkiraan	bahwa	perdagangan	
besar	 dan	 eceran	 akan	 tumbuh	 sedikit	 lebih	 cepat	 di	 triwulan-I	 2018,	 melihat	 bahwa	 suku	
bunga	kredit	akan	turun	menyusul	penurunan	suku	bunga	acuan	BI	September	lalu.	

Grafik	3:	Pertumbuhan	Perdagangan	Besar	
dan	Eceran	serta	Subsektornya,	2013-2017Q3	

	
Sumber:	CEIC	

Grafik	4:	Pertumbuhan	Transportasi	serta	
Subsektornya,	2013-2017Q3	

	
Sumber:	CEIC	

	

Sektor	transportasi	dan	pergudangan	juga	tetap	tumbuh	cepat	di	triwulan-III	(Grafik	4)	dan	akan	
mulai	 stabil	 di	 triwulan-IV,	 di	 mana	 penyelesaian	 beberapa	 proyek	 infrastruktur	 dan	
berlanjutnya	investasi	infrastruktur	pemerintah	Indonesia,	terutama	di	luar	Jawa.	Pertumbuhan	
di	 sektor	 transportasi	 akan	 stabil	 atau	 sedikit	 lebih	 cepat	 di	 triwulan-I	 2018	mengingat	 pasar	
layanan	 transportasi,	 baik	 oleh	 penyedia	 jasa	 konvensional	 atau	 daring/online,	 masih	 akan	
tumbuh	 di	 kota-kota	 sekunder	 dan	 tersier,	 yang	 terurbanisasi	 cepat	 dan	 sangat	 kekurangan	
akses	 transportasi	 umum.	 Kemacetan	 di	 kota-kota	 utama	 juga	 akan	 terus	 meningkatkan	
permintaan	atas	jasa	pengiriman	untuk	lebih	banyak	macam	barang	dan	jasa,	yang	ditunjukkan	
oleh	 banyaknya	 jasa	 yang	 ditawarkan	 oleh	 perusahaan	 seperti	 Go-Jek	 dan	 juga	 mendorong	
pembangunan	 layanan	 angkutan	 umum	 oleh	 pemerintah	 daerah.	 Tren	 ini	 ditunjukkan	 oleh	
pertumbuhan	subsektor	pergudangan	dan	jasa	penunjang	angkutan	(9,71%	di	triwulan-III	2017)	
dan	subsektor	angkutan	rel	(22,32%	di	triwulan-III	2017).	

Kami	 juga	memperkirakan	 bahwa	 sektor	 konstruksi,	 yang	 tumbuh	 7,13%	 di	 triwulan-III	 2018,	
untuk	 tumbuh	 lebih	 cepat	 di	 triwulan-IV	 2017	 dan	 triwulan-I	 2018,	 yang	 didorong	 oleh	
setidaknya	empat	faktor	penunjang.	Pertama,	terdapat	lebih	banyak	proyek	infrastruktur	yang	
dalam	 tahap	 konstruksi	 atau	 tahap	 tender	 pada	 saat	 ini,	 yang	mendorong	 permintaan	 untuk	
bisnis	 terkait	 konstruksi.	 Kedua,	 inflasi	 yang	 relatif	 stabil	 dan	 rendah	 selama	 beberapa	 tahun	
terakhir	membuat	bank	mulai	menurunkan	suku	bunga	dan	memperpanjang	jangka	waktu	KPR,	
yang	 mendorong	 lebih	 banyak	 konsumen	 potensial	 untuk	 membeli	 rumah.	 Ketiga,	 struktur	
demografi	 Indonesia	 menciptakan	 lebih	 banyak	 calon	 pembeli	 rumah	 potensial,	 terutama	
karena	lebih	banyak	masyarakat	Generasi	Y	yang	mulai	memasuki	usia	kerja.	Terakhir,	yang	juga	
terkait	 dengan	 faktor	 pertama,	 Pemilu	 2019	 akan	 mendorong	 pemerintahan	 Jokowi	 untuk	
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“Salah	satu	faktor	yang	perlu	
diperhatikan	terkait	dengan	
stagnannya	keyakinan	
konsumen	adalah	relatif	
pesimisinya	konsumen	terkait	
ketersediaan	lapangan	kerja,	
meskipun	konsumen	cukup	
optimis	terkait	dengan	
tingkat	pendapatan	saat	ini”	

mempercepat	 penyelesaian	 proyek-proyek	 infrastruktur,	 yang	 merupakan	 fokus	 pencapaian	
pemerintahan	Jokowi	di	periode	pertama.	

	

Konsumsi	Tumbuh	4,9-5,0%	di	Triwulan-IV	2017,	Sedikit	Lebih	Tinggi	di	Triwulan-I	2018	

Grafik	5:	Pertumbuhan	Konsumsi	Rumah	
Tangga	dan	Komponennya,	 

2013-2017Q3	

	
Sumber:	CEIC	

Grafik	6:	Tingkat	Pertumbuhan	Investasi	dan	
Komponen	Utamanya,	2013-2017Q3	

	

	
Sumber:	CEIC	

	
Kenyataan	 bahwa	 konsumsi	 masyarakat	 tumbuh	 stagnan	 di	 kisaran	 4,9%	 selama	 Triwulan-I	
hingga	 Triwulan-III	 cukup	 mengejutkan,	 yang	 membuat	 kami	 memperkirakan	 konsumsi	 di	
Triwulan-IV	tumbuh	sedikit	di	bawah	5%	dan	sedikit	di	atas	5%	di	Triwulan-I	2018.	Pemotongan	
suku	 bunga	 acuan	 oleh	 Bank	 Indonesia	 seharusnya	 mulai	 mendorong	 konsumsi,	 namun	
peningkatan	 pertumbuhan	 konsumsi	 belum	 terwujud.	 Hal	 ini	 sangat	mungkin	 terkait	 dengan	
stagnannya	tingkat	keyakinan	konsumen	antara	Triwulan-III	dan	Triwulan-IV,	yang	ditunjukkan	
oleh	 Indeks	 Keyakinan	 Konsumen	 BI	 yang	 berada	 di	 tingkat	 123,0	 (rata-rata	 Triwulan-III)	 dan	
123,1	 (rata-rata	 Triwulan-IV).	 Salah	 satu	 faktor	 yang	 perlu	 diperhatikan	 terkait	 dengan	
stagnannya	 keyakinan	 konsumen	 adalah	 relatif	 pesimisinya	 konsumen	 terkait	 ketersediaan	
lapangan	kerja,	meskipun	konsumen	cukup	optimis	terkait	dengan	tingkat	pendapatan	saat	ini.	

Grafik	7:	Komposisi	PDB,	2013Q1-2017Q3	
(persen)	

	
Sumber:	CEIC	 	

Grafik	8:	Pertumbuhan	Kredit	Berdasarkan	
Penggunaan,	2015-Nov	2017	(YoY,	%)	

	
Sumber:	CEIC	

	

Kebanyakan	 komponen	 yang	menyusun	 konsumsi	 rumah	 tangga	 (Grafik	 5)	 relatif	 stabil	 sejak	
Triwulan-I	 2017,	 keucali	 untuk	 transportasi	 dan	 komunikasi	 (meningkat	 dari	 5,32%	 menjadi	
5,86%	di	Triwulan-III).	Tingkat	suku	bunga	yang	turun	dapat	menjelaskan	peningkatan	konsumsi	
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“Apabila	inflasi	inti	Februari	
tetap	berada	jauh	di	bawah	
tingkat	3,0%,	terdapat	tren	
yang	mengkhawatirkan	
terkait	daya	bali	konsumen	
ke	depannya”	

transportasi	 dan	 komunikasi,	 melihat	 bahwa	 pertumbuhan	 kredit	 terkait	 konsumsi	 telah	
menembus	angka	10%	di	November	(Grafik	8).	Meskipun	demikian,	konsumen	masih	menunda	
belanja	 barang	 tahan	 lama	 di	 luar	 kendaraan	 atau	 konsumsi	 barang	 tersier;	 pertumbuhan	
konsumsi	 peralatan	 rumah	 tangga	 melambat	 dan	 hotel	 masing-masing	 melambat	 menjadi	
4,14%	 dan	 5,52%.	 Tanpa	 peningkatan	 signifikan	 dari	 pertumbuhan	 kredit	 konsumsi,	
pertumbuhan	konsumsi	secara	keseluruhan	tidak	akan	mencapai	5,1%	dalam	waktu	dekat.		

Grafik	9:	Tingkat	Inflasi	(%,	y.o.y)	

	
Sumber:	CEIC	

Grafik	10:	Tingkat	Inflasi	(%,	mtm)	

	
Sumber:	CEIC	

	
Tingkat	 pertumbuhan	 konsumsi	 yang	 tidak	 berubah	 dan	 keengganan	 konsumen	 untuk	
meningkatkan	belanja	 juga	 terlihat	dari	 sangat	 rendahna	 inflasi	 selama	2017,	meskipun	harga	
TDL	 meningkat	 signifikan	 di	 paruh	 pertama	 2017	 dan	 harga	 BBM	 non-subsidi	 perlahan	
meningkat	di	paruh	kedua.	Inflasi	umum	dan	inti	selama	2017	masing-masing	mencapai	3,61%	
dan	 2,95%.	 Kami	 melihat	 bahwa	 harga	 minyak	 mentah	 tidak	 akan	 meningkat	 banyak,	 yang	
memungkinkan	 pemerintah	mempertahankan	 kebijakan	 harga	 BBM	 sat	 ini.	 Di	 sisi	 lain,	 inflasi	
Januari	 memperlihatkan	 bahwa	 prospek	 pertumbuhan	 triwulan-I	 2018	 tidak	 terlalu	 cerah,	
melihat	inflasi	inti	yang	turun	kembali	ke	tingkat	2,69%	y.o.y.	Apabila	inflasi	inti	Februari	tetap	
berada	 jauh	 di	 bawah	 tingkat	 3,0%,	 terdapat	 tren	 yang	 mengkhawatirkan	 terkait	 daya	 bali	
konsumen	ke	depannya.	

	

Investasi	dan	Ekspor:	Pendorong	Pertumbuhan	di	Tahun	2018	

Grafik	11:	Realisasi	PMA	(Nominal)	
	

	
	Sumber:	CEIC	

Grafik	12:	Investasi	Asing	dan	Domestik	
(Nominal)	

	
	Sumber:	CEIC	
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“Peningkatan	harga	
komoditas	merupakan	
pedang	bermata	dua;	
peningkatan	harga	
komoditas	dapat	
meningkatkan	nilai	ekspor	
batu	bara,	gas,	dan	kelapa	
sawit,	namun	peningkatkan	
harga	komoditas	secara	
umum	juga	berarti	
peningkatan	harga	minyak	
mentah	dan	impor	minyak	
mentah…”	

Kami	 memperkirakan	 bahwa	 investasi,	 yang	 didorong	 peningkatan	 invetasi	 dalam	 bangunan	
dan	 kendaraan,	 akan	 tumbuh	 di	 2018	 dengan	 beberapa	 catatan.	 Pembentukan	 modal	 tetap	
domestik	 bruto,	 yang	merupakan	 ukuran	 dari	 investasi	 dalam	 PDB,	 tumbuh	 jauh	 lebih	 cepat	
dari	 perekonomian	 secara	 keseluruhan	 di	 triwulan-III	 (7,11%	 y.o.y),	 yang	 didukung	maraknya	
konstruksi	dan	peningkatan	penjualan	kendaraan	bermotor	akibat	proyek-proyek	infrastruktur	
berskala	besar.	Penanaman	modal	asing	dan	dalam	negeri	 juga	terus	meningkat	di	triwulan-III	
dan	triwulan-IV,	masing-masing	di	angka	14,95%	dan	16,82%	dalam	angka	nominal	Rupiah.	

Pertumbuhan	 investasi	 yang	 tinggi	 di	 triwulan-III	 juga	 cukup	 mengejutkan	 apabila	 melihat	
tingkat	pertumbuhan	kredit	investasi.	Di	triwulan-III	2017	dan	November	2017,	kredit	investasi	
meningkat	5,39%	dan	4,50%	y.o.y,	yang	tidak	menunjukkan	adanya	peningkatan	investasi	dalam	
sektor	 produktif.	 Terdapat	 beberapa	 hipotesis	 terkait	 hal	 ini.	 Pertama,	 dengan	 adanya	
peningkatan	 keuntungan,	 banyak	 perusahaan	 yang	 melihat	 belanja	 modal	 dengan	
menggunakan	kas	internal	lebih	menguntungkan	dibandingkan	dengan	menggunakan	pinjaman	
bank,	 yang	 lebih	mahal	 bagi	 perusahaan.	 Perusahaan,	 yang	memiliki	 kas	 dan	 setara	 kas	 yang	
cukup	banyak2,	 sangat	mungkin	menganggap	 investasi	dalam	kapasitas	produksi	 saat	 ini	 lebih	
menguntungkan	 dibandingkan	 dengan	menyimpan	 uang	mereka	 di	 bank	 atau	 obligasi	 jangka	
pendek.	Hipotesis	yang	lebih	pesimis	adalah	bahwa	untuk	menjalankan	investasi	pada	triwulan	
tertentu,	perusahaan	mungkin	telah	mengambil	pinjaman	investasi	satu	atau	beberapa	triwulan	
sebelumnya,	 yang	 mengindaikasikan	 bahwa	 akan	 pertumbuhan	 investasi	 dalam	 beberapa	
triwulan	ke	depan	akan	lebih	lambat.	Kedua	hipotesis	ini	baru	bisa	dibuktikan	dalam	beberapa	
bulan	ke	depan,	seiring	dengan	lebih	banyaknya	data	baru	yang	masuk.	

Grafik	13:	Neraca	Perdagangan	(Nominal)	
(2015Q1	–	2017Q4)	

	
Sumber:	CEIC	

Grafik	14:	Nilai	Tukar	dan	Arus	Modal	Jangka	
Pendek	(Jan	2017-Jan	2018)	

	
Sumber:	CEIC	

	

Sumber	 pertumbuhan	 lainnya	 di	 paruh	 pertama	 2017,	 yaitu	 nilai	 ekspor	 bersih,	 mulai	
memburuk	 di	 triwulan-IV	 2017	 dan	 mungkin	 akan	 menjadi	 negatif	 di	 triwulan-I	 2018.	
Peningkatan	harga	komoditas	merupakan	pedang	bermata	dua;	peningkatan	harga	komoditas	
dapat	meningkatkan	nilai	ekspor	batu	bara,	gas,	dan	kelapa	sawit,	namun	peningkatkan	harga	
komoditas	 secara	 umum	 juga	 berarti	 peningkatan	 harga	 minyak	 mentah	 dan	 impor	 minyak	
mentah,	 mengingat	 status	 Indonesia	 sebagai	 importir	 minyak.	 Lebih	 lanjut,	 profil	 ekspor	
Indonesia	saat	ini	belum	cukup	terdiversifikasi	untuk	dapat	mengandalkan	pusat	pertumbuhan	

																																																													
2	Hal	ini	seiring	dengan	meningkatnya	tabungan	nasional	dari	33%	PDB	di	tahun	2013	menjadi	35%	PDB	di	tahun	2016,	
meskipun	defisit	anggaran	pemerintah	meningkat	selama	periode	ini.	Peningkatan	tabungan	nasional	dengan	demikian	
berasal	dari	peningkatan	tabungan	masyarakat	dan	korporasi.	

0,95

0

2

4

6

8

10

0

10

20

30

40

50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017

Th
ou

sa
nd

s

Billions of USD

Trade Balance (RHS) Exports Imports

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

-60

-20

20

60

100

140

180
IDR Trillion

Total Portfolio Bonds Stocks IDR/USD (RHS)



 SERI ANALISIS MAKROEKONOMI 

Quarterly Economic Outlook 
Triwulan-1 2018 

	

		 		

	
11	

“Kebijakan	harga	BBM	
eceran	saat	ini	tidak	hanya	
mengecewakan…namun	juga	
berbahaya.	Bahaya	dari	
kebijakan	harga	BBM	saat	ini	
ini	timbul	dari	turunnya	
penerimaan	bukan	pajak…di	
saat	pemerintah	
membutuhkan	uang	untuk	
program-program	lainnya”	

ekspor	 baru;	 ekspor	 saat	 ini	 masih	 didominasi	 barang	 mentah,	 sedangkan	 impor	 Indonesia	
sebagian	besar	adalah	bahan	baku	produksi	dan	barang	modal.	

Kami	 melihat	 bahwa	 ekspor	 masih	 akan	 meningkat	 ke	 depannya,	 yang	 didorong	 oleh	
permintaan	dari	Tiongkok,	Jepang,	dan	Uni	Eropa,	peningkatan	harga	komoditas,	dan	komitmen	
implisit	 Bank	 Indonesia	 untuk	 menjaga	 nilai	 tukar	 Rupiah	 dari	 apresiasi	 berlebihan.	 Kami	
mengubah	 perkiraan	 kami	 terkait	 dengan	 pertumbuhan	 impor,	melihat	 perkembangan	 akhir-
akhir	 ini	 dan	 terutama	peningkatan	harga	minyak	mentah.	Namun	demikian,	 defisit	 transaksi	
berjalan	masih	akan	berada	di	bawah	2%	PDB	pada	triwulan-IV	2017	dan	triwulan-I	2018,	yang	
merupakan	fungsi	dari	arus	modal	masuk	yang	cukup	kuat	belakangan	ini	(Grafik	14)	

	
Defisit	Anggaran	Lebih	Rendah,	Penerimaan	Pajak	Masih	di	Bawah	Target	

Hingga	 akhir	 Desember,	 total	 penerimaan	 pajak	 kumulatif	 meningkat	 4,0%	 dari	 tahun	
sebelumnya	menjadi	Rp1.151,1	triliun	(89,7%	dari	APBN-P),	yang	memperlihatkan	peningkatan	
kemampuan	pemerintah	dalam	mengumpulkan	pajak	dibandingkan	tahun	sebelumnya.	Apabila	
penerimaan	 amnesti	 pajak	 tahun	 2016	 dikeluarkan	 dari	 penerimaan	 pajak	 2016,	 total	
penerimaan	 pajak	 2017	 meningkat	 15,85%	 dari	 tahun	 2016.	 Peningkatan	 penerimaan	 pajak	
terutama	 didorong	 oleh	 realisasi	 penerimaan	 PPN	 yang	 lebih	 tinggi	 dari	 yang	 dianggarkan	
(100,6%	target	APBN-P)	dan	peningkatan	penerimaan	PPh	migas. 

Meskipun	 realisasi	 penerimaan	 pajak	 terhadap	 target	 APBN-P	 2017	 lebih	 baik	 dibandingkan	
tahun	2016,	 realisasi	penerimaan	pajak	2017	masih	menyisakan	banyak	pekerjaan	bagi	Dirjen	
Pajak,	 terutama	terkait	PPh	non-migas	dan	penerimaan	pajak	keseluruhan	yang	masih	10%	di	
bawah	target.	Permasalahan	utama	PPh	non-migas	bukan	terletak	pada	penurunan	penerimaan	
absolut	dari	Rp630,1	triliun	menjadi	Rp595,3	triliun	namun	lebih	pada	pencapaian	penerimaan	
PPh	non-migas	yang	20%	di	bawah	target.	Melihat	bahwa	Rp630,1	triliun	tersebut	memasukkan	
penerimaan	 tidak	 berulang	 dari	 amnesti	 pajak	 dan	 terdapat	 selisih	 hampir	 20%	 dari	 target	
penerimaan,	 pemerintah	 perlu	 menyusun	 target	 PPh	 non-migas	 yang	 lebih	 realistis	 ke	
depannya.	Berikutnya,	mengingat	bahwa	program	amnesti	pajak	digadang-gadang	sebagai	cara	
untuk	 meningkatkan	 kepatuhan	 wajib	 pajak,	 kenyataan	 bahwa	 PPh	 non-migas	 (di	 luar	
penerimaan	 amnesti	 pajak)	 hanya	meningkat	 13%	memberikan	 indikasi	 bahwa	 amnesti	 pajak	
tidak	sepenuhnya	berhasil	mencapai	tujuan	utamanya.	

Kami	 melihat	 beberapa	 tanda-tanda	 positif	 mengenai	 arah	 pola	 belanja	 pemerintah	 pusat,	
dengan	 beberapa	 pengecualian.	 Sebagai	 contoh,	 alokasi	 belanja	 yang	 lebih	 besar	 untuk	
infrastruktur,	 program	 Jaminan	Kesehatan	Nasional	 (JKN),	 dan	pendidikan	merupakan	bentuk	
program	belanja	yang	lebih	baik	dan	bertanggung	jawab.	Di	sisi	lain,	kami	juga	mencatat	bahwa	
pemerintah	 saat	 ini	 seakan-akan	 melanggar	 janjinya	 sendiri	 untuk	 membiarkan	 harga	 BBM	
mengambang	dan	membatasi	subsidi	bahan	bakar	dengan	membiarkan	Pertamina	menanggung	
kerugian	dari	harga	BBM	yang	dipaksa	 tetap	bahkan	saat	harga	minyak	dunia	meningkat	 lagi.	
Kebijakan	harga	BBM	eceran	saat	ini	tidak	hanya	mengecewakan,	mengingat	hal	ini	merupakan	
satu	 langkah	mundur	dari	menciptakan	ekonomi	yang	lebih	berbasis	pasar	dan	anggaran	yang	
lebih	pro-masyarakat	miskin,	namun	juga	berbahaya.	Bahaya	dari	kebijakan	harga	BBM	saat	ini	
ini	 timbul	 dari	 turunnya	 penerimaan	 bukan	 pajak	 pemerintah	 dari	 dividen	 Pertamina	 di	 saat	
pemerintah	membutuhkan	uang	untuk	program-program	lainnya.	
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“Terdapat	peluang	yang	baik	
bahwa	resesi	tidak	akan	
terjadi	tahun	2018,	namun	
terdapat	peningkatan	risiko	
resesi	setelah	2018”	

Risiko	Eksternal:	Seberapa	Lama	Tren	Positif	Ekonomi	Global	Bertahan?	

2018	dimulai	dengan	berita	 terkait	peningkatan	pertumbuhan	ekonomi	global	dan	optimisme	
pebisnis	 dan	 investor	 global.	 Sebagai	 contoh,	 data	 lapangan	 kerja	Amerika	 Serikat	 (AS)	 bulan	
Januari	 lebih	baik	dari	perkiraan	 (pengangguran	4,1%),	yang	mendorong	peningkatan	gaji	dan	
mengindikasikan	 pertumbuhan	 ekonomi	 AS	 yang	 kuat	 beberapa	 triwulan	 ke	 depan.	 Kondisi	
ekonomi	 yang	 baik	 di	 negara-negara	maju	 akan	memperkuat	 arah	menuju	 suku	 bunga	 yang	
lebih	tinggi,	 terutama	di	AS,	Uni	Eropa,	 Inggris,	dan	Jepang.	Kami	melihat	bahwa	pelaku	pasar	
juga	cukup	puas	dengan	pertumbuhan	Tiongkok	yang	lebih	rendah	namun	lebih	berkelanjutan.	
Optimisme	ekonomi	global	mendorong	pelaku	pasar	untuk	mengambil	lebih	banyak	risiko,	yang	
menjelaskan	makin	mahalnya	valuasi	harga-harga	saham	global.	

Meskipun	 demikian,	 pertumbuhan	 ekonomi	 global	 yang	 kuat	 dan	 tingkat	 pengangguran	 yang	
sangat	rendah	di	ekonomi	seperti	AS,	Jerman,	dan	Jepang	saat	ini	memiliki	beberapa	kemiripan	
dengan	periode-periode	puncak	siklus	ekonomi	di	masa	 lampau.	Saat	 ini,	pengangguran	di	AS	
mencapai	 titik	 terendah	 dalam	 17	 tahun,	 hampir	 menyentuh	 angka	 4%,	 dan	 valuasi	 saham-
saham	di	AS	mencapai	tingkat	yang	tinggi	selama	lebih	dari	setahun	terakhir.	Periode	terakhir	di	
mana	AS	bisa	mempertahankan	angka	pengangguran	di	bawah	4%	untuk	periode	yang	cukup	
lama	 adalah	 tahun	 1966-1969,	 segera	 setelah	 Perang	 Vietnam	 dimulai	 dan	 pemerintah	 AS	
mengadopsi	kebijakan	stimulus	 fiskal	yang	berkelanjutan	ala	Keynes.	Meskipun	risiko	sistemik	
di	 pasar	 keuangan	 saat	 ini	 lebih	 rendah	 dibanding	 sebelum	 krisis	 2008,	 terdapat	 beberapa	
indikasi	berulangnya	krisis	seperti	tahun	2002	di	AS.		

Sebelum	kita	 langsung	menyimpulkan	bahwa	krisis	akan	 terjadi	di	AS	dalam	waktu	dekat	dan	
berdampak	negatif	terhadap	ekonomi	global,	terdapat	beberapa	perbedaan	penting	dibanding	
siklus-siklus	ekonomi	AS	sebelumnya.	Sebagai	contoh,	Tiongkok,	ekonomi	terbesar	kedua,	saat	
ini	makin	bergantung	pada	konsumsi	dalam	negeri,	yang	dapat	mengurangi	dampak	global	dari	
kemungkinan	 krisis	 di	 AS.	 Sebelum	 beberapa	 bulan	 terakhir,	 pertumbuhan	 upah	 di	 AS	 dan	
negara	maju	juga	masih	relatif	rendah	dan	menyisakan	ruang	bagi	bisnis	untuk	mempekerjakan	
lebih	 banyak	 orang	 sebelum	 harus	 menaikkan	 gaji	 secara	 signifikan	 atau	 mendorong	 inflasi	
terlalu	 tinggi.	 Ketiga,	 kurva	 imbal	 hasil	 (yield	 curve)	 di	 banyak	 negara	 maju	 juga	 masih	
mengindikasikan	ekspektasi	suku	bunga	yang	 lebih	tinggi	dan	kondisi	ekonomi	yang	normal	di	
masa	depan.	Terakhir,	bank	sentral	juga	akan	mengawasi	perkembangan	dalam	ekonomi	global	
dengan	 lebih	seksama	dibandingkan	sebelum	krisis	2008,	yang	menghilangkan	risiko	kenaikan	
suku	bunga	secara	tiba-tiba	yang	dapat	mendorong	resesi.	Terdapat	peluang	yang	baik	bahwa	
resesi	tidak	akan	terjadi	tahun	2018,	namun	terdapat	peningkatan	risiko	resesi	setelah	2018.	

Mengingat	 risiko	 resesi	 di	 AS	 masih	 relatif	 rendah	 di	 jangka	 pendek	 dan	 periode	 resesi	 AS	
berikutnya	mungkin	tidak	akan	terlalu	lama,	kami	melihat	bahwa	peningkatan	kewaspadaan	di	
antara	 pengambil	 kebijakan	 dan	 dunia	 usaha	 serta	 upaya	 untuk	 memasukkan	 resesi	 AS	 ke	
dalam	skenario	stress	test	sebagai	langkah	yang	cukup	dalam	konteks	Indonesia	untuk	saat	ini.	
Efek	 resesi	di	AS	secara	 tiba-tiba	 terhadap	ekonomi	 Indonesia	pada	akhirnya	 juga	akan	 relatif	
terbatas	 dibanding	 efek	 krisis	 2008.	 Lebih	 lanjut,	 pemerintah	 dan	 Bank	 Indonesia	 masih	
memiliki	 alat	 kebijakan	 yang	 cukup	 untuk	 menopang	 ekonomi	 dan	 menahan	 goncangan	
terhadap	 nilai	 tukar	 apabila	 ekonomi	 AS	 melambat	 signifikan,	 terutama	 dengan	 cadangan	
devisa	yang	mencapai	rekor,	 inflasi	yang	masih	rendah,	dan	kapasitas	 fiskal	yang	masih	relatif	
memadai.		

	


