SERI ANALISIS MAKROEKONOMI

Quarterly Economic Outlook
Triwulan-II 2018

Angka-Angka Penting
• Pertumbuhan PDB* (Q1 ‘18)
5.2%
• Pertumbuhan PDB* (2018)
5.3%
• Inflasi (y.o.y. Mar ’18)
3.40%
• Pertumbuhan Kredit (y.o.y.
Feb ‘18)
8,22%
• Surplus Perdagangan (Q1 ’18)
USD 0,28 milyar
• Neraca Transaksi Berjalan
(2017)
-1.70%
_________
*) Prakiraan

Tantangan Reformasi Ekonomi dan Risiko Eksternal
Ringkasan
•
•
•
•
•
•

PDB diperkirakan tumbuh 5,2% pada Triwulan-I 2018 dan 5,3% di 2018
Industri manufaktur tumbuh lebih cepat di Triwulan-IV 2017, akan mempertahankan
laju pertumbuhan 2018 seiring meningkatnya penanaman modal langsung
Pertumbuhan konsumsi masih di bawah investasi, namun akan melewati 5% tahun ini
Pertumbuhan di 2018 akan didorong oleh investasi, terutama investasi langsung asing
Risiko eksternal masih tetap terjaga di jangka pendek; risiko perang dagang skala besar
di level global sudah mulai mereda
Pengelolaan fiskal secara umum cukup baik dan posisi utang saat ini masih sehat,
namun peningkatan subsidi energi, ketergantungan pada BUMN untuk proyek
infrastruktur, serta iklim regulasi yang tidak konsisten cukup mengkhawatirkan

Meningkatnya harga komoditas dibanding tahun sebelumnya dan belanja infrastruktur selama
beberapa triwulan terakhir tidak serta merta mendorong konsumsi masyarakat. Kondisi ini juga
tidak didukung oleh rendahnya pertumbuhan penyaluran kredit investasi. Kebutuhan untuk
menjaga stabilitas makro dengan mencegah defisit anggaran yang tinggi berarti pemerintah
harus menahan belanja infrastrukturnya dengan target yang lebih realistis. Stimulus fiskal
jangan terlalu diharapkan untuk mendorong pertumbuhan di 2018.
Tabel 1: Proyeksi Tingkat Pertumbuhan PDB LPEM FEB UI
Q1 2018
FY 2018
5,2%
5,3%
Berbaliknya tren kenaikan harga komoditas ekspor beberapa bulan terakhir, terutama batu
bara dan minyak sawit, dapat menimbulkan beberapa masalah bagi pertumbuhan sepanjang
sisa tahun ini. Dengan penurunan CPO sebesar 5% dan Harga Batubara Acuan yang tidak
berubah dibandingkan 6 bulan yang lalu, ekspor bersih dan pertumbuhan konsumsi di provinsiprovinsi utama akan relatif konstan, terutama apabila harga terus stagnan. Di sisi lain, secara
umum konsumsi rumah tangga mungkin akan mulai sedikit meningkat di 2018, seiring dengan
adanya pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 11,2%. Kami memperkirakan pertumbuhan
konsumsi akan melewati 5% tahun ini.
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Seiring dengan Pemilu 2019 yang sudah kurang dari satu tahun lagi, penting untuk dicatat
bahwa kebijakan fiskal pemerintah akan mulai menjadi pusat perhatian kembali. Meskipun
sebagian besar perhatian tertuju pada isu nilai nominal utang, yang sebenarnya tidak
mengkhawatirkan, beberapa isu yang tidak diangkat justru perlu menjadi perhatian dan
mengundang pertanyaan adalah mengenai komitmen reformasi ekonomi pemerintah.
Keputusan pemerintah untuk menaikkan subsidi BBM efektif dengan mempertahankan harga
BBM jenis Premium dan Solar, sebagai contoh, dapat berdampak serius pada defisit anggaran
dan neraca transaksi berjalan. Selain itu, kondisi keuangan BUMN yang memburuk juga
menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang terlalu mengandalkan BUMN tidak
berkelanjutan dan bahwa pemerintah perlu lebih serius dalam memanfaatkan kerja sama
pemerintah-swasta (PPP).
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Iklim Regulasi yang Tidak Konsisten dan Anti-Impor Dapat Merugikan Industri
Salah satu aspek kebijakan pemerintah yang menarik saat ini adalah bahwa ketika Presiden
Joko Widodo berjanji untuk melakukan segala upaya dalam rangka deregulasi dan membuat
peraturan lebih ramah bisnis, beberapa peraturan yang telah ditandatangani oleh menterimenterinya justru cenderung proteksionis dan anti-bisnis. Meskipun peraturan proteksionis
dikedepankan oleh para menteri sebagai kebijakan untuk melindungi bisnis lokal dan mata
pencaharian pekerja, tindakan itu akan membahayakan perekonomian Indonesia. Dalam jangka
panjang, kebijakan proteksionis telah dan akan terus merugikan eksportir Indonesia, yang
bergantung pada impor, serta belanja konsumen dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

“Dalam jangka panjang,
kebijakan proteksionis telah
dan akan terus merugikan
eksportir Indonesia, yang
bergantung pada impor,
serta belanja konsumen dan
pertumbuhan ekonomi yang
lebih luas”

Salah satu korban kebijakan proteksionis pemerintah adalah industri pengolahan, di mana
sebagian besar impor merupakan bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang modal yang
terutama digunakan oleh produsen lokal. Sebanyak 91% dari impor Indonesia merupakan
bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang modal, dan hanya sekitar 9% dari total impor
merupakan barang konsumsi. Alih-alih membaik di Triwulan-IV, pertumbuhan industri
manufaktur melambat ke 4,38% (y.o.y), yang membuat pertumbuhan manufaktur 2017
menjadi hanya 4,3%. Perlambatan pertumbuhan manufaktur secara keseluruhan cukup
mencolok jika dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi yang meningkat di dalam negeri
dan pertumbuhan global yang sangat baik.
Impor garam hanyalah satu contoh yang mencerminkan bagaimana niat baik pemerintah dalam
melindungi industri lokal justru membahayakan perekonomian. Dengan perkiraan permintaan
industri yang lebih dari 65% dari total permintaan garam Indonesia pada tahun 2016, pasokan
garam yang tidak stabil mengganggu proses pengolahan yang membutuhkan garam dalam
jumlah besar. Beberapa subsektor manufaktur yang memerlukan garam dalam jumlah yang
besar dan paling rentan terhadap kelangkaan garam adalah, menurut Asosiasi Industri
Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), petrokimia (47,2%), kertas dan barang cetakan (18,8%),
pengolahan makanan (14,2%), dan pengasinan ikan (12,2%).
Grafik 1: Pertumbuhan PDB dan Industri
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Grafik 2: Pertumbuhan Industri Pengolahan
dan Subsektor, 2013-2017Q4
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Terdapat beberapa indikasi bahwa kebijakan garam pemerintah yang tidak konsisten
memengaruhi pengolahan bahan kimia seiring dengan perlambatan pertumbuhan pengolahan
bahan kimia selama dua tahun terakhir berturut-turut, dengan pertumbuhan pada Triwulan-IV
tercatat di -4,19% (y.o.y). Selain itu, walaupun pengolahan makanan dan minuman tumbuh
sebesar 13,2% (y.o.y) pada Triwulan-IV 2017 karena kenaikan yang stabil pada populasi kelas
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menengah dan perkotaan, kelangkaan garam yang berlanjut mungkin dapat menjadi penyebab
penurunan pertumbuhan industri makanan dan minuman pada Triwulan-I 2018. Pemerintah
baru mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2018 serta mengalihkan wewenang kuota
impor garam industri dari Kementerian Kelautan, dan Perikanan ke Kementerian Perindustrian,
ketika pengguna industri mulai mengeluhkan kelangkaan garam.

“Pertumbuhan industri
manufaktur yang terus
berada di bawah 5%
menunjukkan bagaimana
Indonesia melewatkan
kesempatan untuk
merangkul perusahaan
manufaktur Tiongkok yang
mulai keluar dari Tiongkok
seiring dengan meningkatnya
biaya tenaga kerja”

Kasus kuota impor garam dan perlunya pemerintah untuk membatalkan keputusan awalnya
bukan kasus khusus. Marks (2017) menyoroti bahwa tingkat proteksi efektif, ditunjukkan
dengan tingkat tarif dan non-tarif (misalnya kuota impor), telah meningkat secara signifikan di
hampir semua jenis barang dari tahun 2008 hingga 2015. Temuan ini menunjukkan bahwa
kecenderungan pemerintah sebelumnya untuk membatasi impor diteruskan oleh pemerintahan
saat ini, yang apabila dilihat dari keputusan terbaru dari para pembuat kebijakan, tidak ada
tanda yang menunjukkan perubahan.
Arah kebijakan ini jelas kontraproduktif terhadap usaha pemerintahan Jokowi untuk lebih probisnis dan, sebagaimana digambarkan oleh kasus impor garam, dapat membahayakan bisnis
dalam berbagai aspek. Kuota impor yang tidak memadai dapat menghambat pasokan dan
menaikkan harga barang input untuk pengguna industri, sehingga merugikan produsen lokal,
baik dalam kemampuan mereka untuk memasok barang secara konsisten kepada pembeli
maupun mengurangi biaya persaingan. Hal ini pada akhirnya akan merusak perkara bisnis
dalam menetapkan atau mempertahankan dasar pengolahan untuk industri yang berorientasi
ekspor di Indonesia, dan dari perspektif bisnis, meningkatkan daya tarik relatif dari negara
tetangga yang lebih ramah bisnis seperti Vietnam.
Pertumbuhan industri manufaktur yang terus berada di bawah 5% menunjukkan bagaimana
Indonesia melewatkan kesempatan untuk merangkul perusahaan manufaktur Tiongkok yang
mulai keluar dari Tiongkok seiring dengan meningkatnya biaya tenaga kerja. Indonesia
menyerahkan peluang menarik PMA berorientasi ekspor dari Tiongkok kepada Vietnam,
Thailand, Filipina, Kamboja, atau bahkan negara-negara di Afrika. Beberapa subsektor
berorientasi ekspor yang seharusnya menarik bisnis dari Tiongkok, seperti tekstil dan pakaian
siap pakai serta subsektor peralatan elektronik/listrik, mencatat pertumbuhan tahunan sebesar
3,8% dan 2,8%. Manufaktur perlengkapan pengangkutan, yang cenderung bernilai tambah dan
menghasilkan pembayaran yang lebih tinggi, juga mencatat pertumbuhan hanya sebesar 3,7%
di 2017.

Pertumbuhan Sektor Jasa: Pola Konsumsi Tetap Menuju Konsumsi Pengalaman?
Peningkatan pertumbuhan sektor jasa akhir-akhir ini menunjukkan perubahan pola konsumsi
masyarakat Indonesia. Kenaikan sedikit pada konsumsi domestik memberikan dampak yang
berbeda-beda pada tiap sektor, di mana sektor yang berkenaan dengan konsumsi pengalaman
cenderung membaik dibandingkan perdagangan eceran. Sebagai contoh, pada tahun 2011
ketika pertumbuhan PDB tercatat sebesar 6,2%, Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh
sebesar 9,66% dibandingkan Sektor Pengangkutan yang tumbuh sebesar 8,31%, dan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 6,86%. Di tahun 2017, ketika
pertumbuhan PDB tercatat sebesar 5,07%, angka pertumbuhan ketiga sektor tersebut masingmasing sebesar 4,44%, 8,49%, dan 5,55%.
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Relatif turunnya porsi pengeluaran barang-barang konsumsi merupakan tren sekuler yang telah
terjadi cukup lama namun kurang disadari pada 2014-2016, sebagian besar karena
pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal ini terutama terlihat pada subsektor Perdagangan
Kendaraan Bermotor, yang tumbuh hanya 3,80% di Triwulan-IV 2017. Selain meningkatnya
persaingan dengan e-commerce, yang mengurangi kenaikan laba bagi pedagang eceran, barang
konsumsi memiliki daya tarik yang relatif lebih rendah pada masyarakat kelas menengah di
perkotaan. Mereka lebih tertarik membelanjakan pendapatannya pada barang-barang yang
bisa memberikan pengalaman seperti makan di luar rumah dan berlibur. Tren ini mungkin tidak
begitu terlihat dalam Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya, yang mencatat
pertumbuhan sebesar 5,74% (y.o.y) pada Triwulan-IV 2017, mengingat tidak memadainya
sistem transportasi umum perkotaan terutama di kota-kota kedua dan ketiga, untuk
menyokong peningkatan kebutuhan mobilitas pada masyarakat kelas menengah yang baru.

“Sektor konstruksi mencatat
pertumbuhan tercepat dalam
tiga tahun terakhir, yakni
sebesar 7,67% di Triwulan-IV
2017. Kami melihat adanya
beberapa faktor yang masih
akan mendorong
pertumbuhan tinggi pada
sektor konstruksi di 2018”

Grafik 3: Pertumbuhan Perdagangan Besar
dan Eceran serta Subsektornya, 2013-2017Q4
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Grafik 4: Pertumbuhan Transportasi serta
Subsektornya, 2013-2017Q4
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Pertumbuhan sektor layanan pengangkutan dan pergudangan tetap menguat meskipun sedikit
menurun dari Triwulan-III, yakni sebesar 7,84% pada Triwulan-IV 2017 dan pada 2017 sebesar
8,32% (lihat Grafik 4). Angkutan udara terus menjadi sumber pertumbuhan tercepat di sub
sektor pengangkutan berkat adanya lonjakan yang besar dalam pariwisata. Angkutan jalan raya
yang mencakup lebih dari 53,7% nilai tambah yang diciptakan oleh sektor pengangkutan, juga
mencatat pertumbuhan yang kuat yakni sebesar 7,55% pada Triwulan-IV 2017, sebagian karena
adanya peningkatan yang pesat dalam penggunaan layanan ekspedisi untuk e-commerce.
Lonjakan di sektor pariwisata juga konsisten dengan pertumbuhan pada sektor Penyediaan
Akomodasi, dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 5,49% di Triwulan-IV 2017. Adanya
lonjakan pada tren pariwisata ini didorong oleh meningkatnya penggunaan media sosial
berbasis visual, seperti Facebook dan Instagram yang memfasilitasi penyebaran pengalaman
liburan ke lingkaran sosial yang lebih luas. Selain itu, penggunaan media sosial juga mendorong
restoran untuk menciptakan pengalaman bersantap yang lebih menarik secara visual, yang
menambah harga dan nilai tambah bagi industri restoran. Oleh karena itu, penggunaan media
sosial erat kaitannya dengan kenaikan porsi konsumsi barang pengalaman secara keseluruhan
terhadap konsumsi rumah tangga.
Sektor konstruksi mencatat pertumbuhan tercepat dalam tiga tahun terakhir, yakni sebesar
7,67% di Triwulan-IV 2017. Kami melihat adanya beberapa faktor yang masih akan mendorong
pertumbuhan tinggi pada sektor konstruksi di 2018. Pertama, dengan pemilu 2019 yang kurang
dari setahun lagi, pemerintahan Jokowi akan menghadapi tekanan untuk mempercepat
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penyelesaian proyek infrastruktur besar dalam upayanya untuk terpilih kembali. Kedua, tingkat
suku bunga nominal KPR telah turun sebesar 1,02% bahkan saat inflasi tetap stabil, sehingga
menciptakan lebih banyak insentif bagi rumah tangga untuk mengambil kredit perumahan.
Terkait dengan proyek infrastruktur, kami memperkirakan subsektor komunikasi yang tumbuh
sebesar 8,99% akan tetap tumbuh sekitar 8-9% di 2018 dengan semakin banyaknya konsumen
yang terhubung dan semakin bergantung pada transaksi online sehingga menciptakan lebih
banyak permintaan pada infrastruktur IT bagi para konsumen dan pebisnis.

Konsumsi Tumbuh 5,0-5,1% di 2018

“Sebagian besar komponen
pertumbuhan konsumsi
rumah tangga (lihat Gambar
5) tetap stabil sejak TriwulanI…”

Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lambat sepanjang 2017 menunjukkan bahwa
butuh beberapa waktu agar pertumbuhan konsumsi menyusul pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan. Konsumsi rumah tangga juga kurang sensitif terhadap perubahan PDB. Walaupun
pertumbuhan kredit konsumsi yang diterbitkan pada Desember 2017 tumbuh relatif tinggi di
tingkat 11,04% (y.o.y), konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,96%. Melihat pertumbuhan
kredit pada bulan Februari yang mencapai 11,16% y.o.y. dan sentimen pasar yang semakin
membaik, kami memperkirakan konsumsi akan tumbuh pada atau hanya sedikit di atas 5% di
Triwulan-I 2018. Meskipun kami tidak memperkirakan suku bunga turun, inflasi yang lebih
tinggi seharusnya dapat mendorong belanja konsumen sepanjang sisa 2018 agar tumbuh
sedikit lebih cepat di level 5,0-5,1%.
Grafik 5: Pertumbuhan Konsumsi Rumah
Tangga dan Komponennya,
2013-2017Q4
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Grafik 6: Tingkat Pertumbuhan Investasi dan
Komponen Utamanya, 2013-2017Q4
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Sebagian besar komponen pertumbuhan konsumsi rumah tangga (lihat Gambar 5) tetap stabil
sejak Triwulan-I, dengan pengecualian transportasi dan komunikasi (melambat menjadi 4,45%
dari 5,01%). Indikasi lain dari rumah tangga yang relatif lebih optimis adalah konsumsi di
restoran dan hotel yang terus tumbuh lebih cepat dibandingkan konsumsi keseluruhan (5,71%
pada Triwulan-IV 2017); restoran dan hotel cenderung tumbuh lebih cepat daripada ekonomi
secara keseluruhan ketika konsumen cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi dan
komponen tersebut yang menjadi hal pertama dipotong ketika terjadi penurunan daya beli.
Pengeluaran untuk makanan dan minuman selain restoran pada tahun 2017 juga tumbuh lebih
cepat daripada ekonomi secara keseluruhan, konsisten dengan pertumbuhan yang cepat pada
industri makanan dan minuman olahan.
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Grafik 7: Komposisi PDB, 2014Q1-2017Q4
(persen)

Grafik 8: Pertumbuhan Kredit Berdasarkan
Penggunaan, 2015Q4-Feb 2018 (YoY, %)
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“Kami memperkirakan
pertumbuhan investasi akan
makin cepat di 2018,
melanjutkan tren pada tahun
2017”

Sumber: CEIC

Konsumsi domestik yang sedikit lebih tinggi mungkin tidak langsung tercermin ketika kita
melihat inflasi inti, yang mencapai 2,67% (y.o.y) pada bulan Maret. Hal ini bisa jadi disebabkan
oleh fakta bahwa inflasi inti telah stabil berada di sekitar 2,5-3,5%, atau berada di antara batas
bawah target inflasi Bank Indonesia. Dengan tren laju pertumbuhan PDB saat ini, kami tidak
memperkirakan inflasi inti untuk meningkat lebih jauh. Tingginya harga minyak mentah
internasional dalam beberapa tahun terakhir di tingkat USD74/barel mungkin juga memiliki
sedikit dampak pada inflasi domestik sepanjang 2018 dan kemungkinan juga memasuki awal
2019 karena adanya indikasi pemerintah akan mengulangi janji mereka untuk menjaga harga
BBM bersubsidi, terutama mendekati pemilu 2019. Dengan demikian, risiko kenaikan inflasi
sebagian besar berasal dari risiko nilai tukar, yang sudah terdepresiasi lebih dari 4% sejak awal
tahun ini.
Grafik 9: Tingkat Inflasi (%, y.o.y)

Grafik 10: Tingkat Inflasi (%, mtm)
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Investasi Tetap Tumbuh di atas 6% pada 2018
Kami memperkirakan pertumbuhan investasi akan makin cepat di 2018, melanjutkan tren pada
tahun 2017. Pembentukan modal tetap domestik bruto, ukuran investasi dalam PDB, secara
signifikan masih akan tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada TriwulanIV yakni sebesar 7,25% (y.o.y), dengan pertumbuhan investasi secara keseluruhan pada 2017
sebesar 6,12% (y.o.y). Kunci utama pertumbuhan investasi pada Triwulan-IV ada pada mesin
dan perlengkapan. Investasi ini tumbuh sebanyak 22,27% pada Triwulan-IV; 9,54% selama 2017.
Tren pertumbuhan ini terakhir kali terlihat pada tahun 2011, saat pertumbuhan PDB triwulanan
secara konsisten berada di atas 6%.
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Berbeda dari tren pada Triwulan-III, investasi kendaraan mengalami pertumbuhan negatif di
Triwulan-IV, yang sebagian dijelaskan oleh tren siklikal dan fakta bahwa investasi kendaraan
telah tumbuh sangat tinggi beberapa triwulan sebelumnya. Konsisten dengan pertumbuhan
yang sangat pesat pada sektor konstruksi, investasi dalam bangunan tetap tumbuh cepat di
Triwulan-IV. Investasi oleh perusahaan asing maupun lokal juga tetap naik pada Triwulan-III dan
Triwulan-IV, terlihat dengan bertambahnya investasi langsung asing dan domestik masingmasing sebesar 14,95% dan 16,28% (y.o.y) dalam angka nominal Rupiah.
Grafik 11: Realisasi PMA (Nominal)

Grafik 12: Investasi Asing dan Domestik
(Nominal)
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Pertumbuhan investasi yang tinggi pada Triwulan-IV disertai dengan pertumbuhan yang sangat
rendah dari kredit perbankan terkait investasi. Di triwulan-IV 2017 dan Februari 2017, kredit
investasi secara riil meningkat masing-masing sebesar 1,82% dan 1,11% (4,82% dan 3,92%
dalam nominal, dikurangi dengan inflasi inti), meskipun dari pembentukan modal tetap
domestik bruto yang tumbuh sebesar 7,25% pada Triwulan-IV. Hal ini dapat dijelaskan dengan
fakta bahwa investor lebih memilih untuk melakukan investasi langsung (saham/ekuitas), atau
dalam beberapa kasus, investor memilih untuk mencari pendanaan lewat pasar modal. Salah
satu tanda investasi yang lebih berbasis modal diketahui dengan melihat jumlah pertumbuhan
investasi langsung dalam riil, di mana pada Triwulan-IV terhitung sebesar 10,94%. Indikator
lainnya adalah adanya fakta bahwa obligasi korporasi secara riil tumbuh sebesar 31,02% pada
2017, walaupun keseluruhan obligasi korporasi pada 2017 hanya sebesar Rp156,71 triliun.
Kepercayaan yang tinggi dalam investasi modal, modal asing, dan belanja modal pada akhirnya
merupakan hal yang baik bagi korporat dan ekonomi ketika investasi riil menjadi semakin tidak
rentan terhadap siklus pasar, tren suku bunga yang lebih tinggi di seluruh dunia pada 2018, dan
suku bunga bank yang lebih tinggi.

Penerimaan Pajak Sedikit Lebih Baik, Subsidi Meningkat di 2018
Salah satu masalah dari kebijakan fiskal tahun ini adalah tendensi pemerintah untuk
mengabaikan sistem subsidi tetap (fixed subsidy) dan harga mengambang untuk BBM. Dalam
perspektif ekonomi politik, perubahan tersebut masuk akal, mengingat isu biaya hidup, yang
sangat dipengaruhi harga BBM, dapat memengaruhi prospek kemenangan Pemilu 2019. Di sisi
lain, permasalahan defisit anggaran dan utang pemerintah mendesak Pemerintah untuk
berjanji mengembalikan keseimbangan primer ke level positif. Pada saat yang sama, penurunan
harga komoditas ekspor utama seperti CPO atau batu bara menimbulkan risiko penerimaan
pajak dan bukan pajak dari sektor ekstraktif akan berada di bawah target. Dalam jangka
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menengah, hal ini membuat pemerintah harus memilih antara memotong anggaran dari pos
lain atau mencari alternatif sumber penerimaan pajak.
Risiko peningkatan biaya subsidi BBM bukan hal yang sepele, terutama mengingat bahwa
anggota OPEC terlihat sangat berkomitmen dalam memangkas produksi dan menaikkan harga
sesuai target mereka, yaitu sekitar US$80 per barelnya. Nota Keuangan menjabarkan secara
eksplisit asumsi Kementerian Keuangan bahwa nilai subsidi BBM bersifat tetap (fixed subsidy),
yang sangat berbeda dengan praktiknya, di mana harga bensin tidak berubah saat harga minyak
naik hingga 30% year-on-year. Pemerintah juga telah memaksa Pertamina untuk menanggung
kerugian yang ada dalam menjual bensin pada harga yang ditetapkan pemerintah, di mana hal
ini membahayakan kondisi keuangan Pertamina dan keberlangsungannya sebagai perusahaan.

“Akan tetapi, semakin lama
ditunda, penyesuaian
tersebut akan semakin sulit
dilaksanakan. Pemerintah
sebaiknya mulai melakukan
penyesuaian harga BBM ini
secara bertahap”

Mengikuti formula dari Menteri ESDM dalam menghitung harga ekonomis dari BBM jenis Solar
dan Premium, keputusan pemerintah untuk menahan harga Premium di Rp6.450 per liter (Rp
6.550 per liter di Jawa) dan Solar di Rp5.150 per liter akan meningkatkan subsidi jauh di atas
target RAPBN sebesar Rp10,39 triliun. Dengan $76 per barel untuk harga MOPS RON 92 dan
$81 per barel untuk harga Gasoil MOPS, kami memperkirakan jumlah subsidi BBM seharusnya
sebesar sekitar Rp83 triliun.1 Pertamina tidak akan mampu menanggung semua subsidi ini.
Membiarkan Pertamina menanggung kerugian dari perkembangan harga minyak saat ini akan
mengganggu kemampuan Pertamina dalam menjalankan bisnisnya karena harus beroperasi
dengan arus kas yang memburuk. Dalam jangka pendek, ini akan mengurangi dividen Pertamina
yang tersisa atau laba ditahan, yang kemudian akan muncul dalam penurunan PNBP
pemerintah. Dalam jangka panjang, kapasitas produksi dan daya saing Pertamina akan sangat
terganggu karena terbatasnya dana untuk investasi.
Kami memandang bahwa risiko mempertahankan harga BBM ini cukup tinggi. Suatu saat
pemerintah pasti harus melakukan penyesuaian harga BBM. Akan tetapi, semakin lama
ditunda, penyesuaian tersebut akan semakin sulit dilaksanakan. Pemerintah sebaiknya mulai
melakukan penyesuaian harga BBM ini secara bertahap.
Jika pemerintah berhasil melaksanakan penyesuaian harga BBM secara bertahap, kami melihat
bahwa target pendapatan pemerintah pada 2018 masih cukup realistis. Walaupun harga batu
bara dan CPO sedikit lebih rendah memang akan sedikit memengaruhi pendapatan pajak dan
bukan pajak. Target pertumbuhan pendapatan 2018 pada 13.5% lebih tinggi dari realisasi di
tahun 2017. Kombinasi dari harga minyak mentah yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi
yang lebih baik, dan peningkatan pelaporan pajak seharusnya cukup untuk mencapai target
pendapatan 2018. Jika pemerintah dapat mengatasi permasalahan subsidi BBM, target
pemerintah dalam mencapai neraca positif pada tahun 2020 pun seharusnya dapat tercapai.

Neraca Perdagangan Mungkin Akan Negatif pada 2018, Risiko Eksternal Masih Terkendali
Sumber pertumbuhan lainnya pada tahun 2016 dan 2017, yaitu ekspor barang, mulai
memburuk pada Triwulan-IV 2017. Bergantung pada situasi harga minyak mentah, CPO, dan
batu bara, terdapat kemungkinan neraca perdagangan akan negatif pada 2018. Kondisi
Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor dari tiga komoditas ini dan berbagai bahan
mentah lainnya membuat harga komoditas sangat penting dalam menentukan neraca
perdagangan Indonesia. Belakangan ini, minyak mentah telah meningkat lebih dari 30% (y.o.y),
sedangkan harga batu bara meningkat sebesar 14.8% dan CPO sekitar 10%. Dampak dari
1

Angka ini didasarkan pada perhitungan proyeksi rata-rata harga MOPS Gasoline 92 dan MOPS Gasoil selama
tahun 2018.
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regulasi baru mengenai kewajiban pasar domestik sebesar 25% total produksi pada harga
setelah diskon, yang dibuat untuk membantu PLN menekan subsidi listrik, terhadap ekspor
masih belum pasti, mengingat bahwa pemerintah berjanji untuk meningkatkan kuota produksi
untuk batu bara.
Grafik 13: Neraca Perdagangan (Nominal)
(2015Q2 – 2018Q1)

Grafik 14: Nilai Tukar dan Arus Modal Jangka
Pendek Apr 2017-Mar 2018)
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Permasalahan lain dalam gejolak harga komoditas adalah perbedaan antara profil ekspor dan
impor di Indonesia. Secara keseluruhan, ekspor di Indonesia masih sangat bergantung pada
ekspor bahan mentah, terutama sumber daya mineral, kelapa sawit, dan logam mulia. Ketiga
komoditas tersebut mencakup 42.3% dari ekspor keseluruhan, yang menjelaskan kerentanan
ekspor Indonesia terhadap perubahan harga komoditas global hingga saat ini. Di sisi lain,
Indonesia cenderung mengimpor barang-barang dengan nilai tambah tinggi, seperti peralatan
elektronik, bahan-bahan kimia, dan kendaraan, yang tidak lebih rentan terhadap fluktuasi harga
komoditas. Sebagai hasilnya, peningkatan terbaru nilai investasi domestik memiliki dampak
yang negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan pada 2018 akan
sedikit negatif, kecuali jika harga dari komoditas ekspor utama seperti CPO dan batu bara mulai
naik lagi. Defisit perdagangan juga akan memperburuk posisi neraca transaksi berjalan
Indonesia di 2018, yang akan berada pada rentang 1.8-2.0% untuk 2018.
Grafik 15: Profil Ekspor Indonesia
(Jan-Feb 2018)
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Grafik 16: Profil Impor Indonesia
(Jan-Feb 2018)
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Pertumbuhan ekonomi global terlihat makin menguat di banyak negara maju dan negaranegara berkembang, dengan dampak yang beragam bagi ekonomi Indonesia. Di satu sisi,
permintaan global yang melebihi ekspektasi sepanjang 2018 akan membantu menaikkan harga
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komoditas dan permintaan untuk barang-barang produksi Indonesia. Hal ini akan meningkatkan
performa ekspor Indonesia dan memperkuat posisi neraca transaksi berjalan. Di sisi lain,
kekuatan ekonomi pada negara maju membuat kenaikan suku bunga dunia menjadi hal yang
tidak dapat dihindarkan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang melebihi ekspektasi akan
menciptakan dorongan untuk The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih cepat lagi. Hal ini
akan menimbulkan tekanan tambahan terhadap rupiah yang sudah terdepresiasi.
Bahkan ketika pasar modal global, dengan valuasi yang sudah sangat tinggi, akhirnya akan
mengalami koreksi yang signifikan, kami tidak melihat koreksi tersebut dapat berdampak besar
pada pertumbuhan global seperti dampak kenaikan suku bunga di tahun 2005-2007 berdampak
pada Krisis Finansial Global di Amerika tahun 2008. Pertama, regulasi finansial yang ketat yang
diperkenalkan ke pasar setelah 2008 menyebabkan tingkat koreksi yang signifikan pada pasar
keuangan akan menimbulkan risiko yang lebih rendah terhadap sistem finansial. Kedua,
meningkatnya porsi konsumsi domestik di Cina, dibandingkan dengan tahun 2008, akan
mengurangi dampak kemungkinan resesi Amerika terhadap ekonomi global. Ketiga, kecepatan
kenaikan suku bunga di Amerika saat ini juga lebih bertahap jika dibandingkan dengan kenaikan
suku bunga pada tahun 2005-2006. Terakhir, bank sentral utama, setelah mempelajari
mengenai krisis di 2008, telah memberikan tanda bahwa mereka mengawasi perkembangan
ekonomi secara lebih dekat dan lebih siap dalam melakukan intervensi saat tanda-tanda
penurunan ekonomi mulai terlihat, sehingga dapat mengurangi risiko-risiko tak terduga yang
dapat memicu resesi. Kami bertahan pada proyeksi bahwa risiko eksternal pada 2018 akan
terbatas pada tekanan penurunan Rupiah dan relatif terkendali.
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