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Angka-Angka Penting 
• Pertumbuhan PDB* (Q3 ’18) 

5,1% 
• Pertumbuhan PDB* (FY 2018) 

5,1-5,2% 
• Pertumbuhan PDB* (FY 2019) 

5,2-5,3% 
• Inflasi (y.o.y. September ’18) 

2,88%  
• Pertumbuhan Kredit (y.o.y. 

September ‘18) 
12,69% 

• Neraca Perdagangan (Q2 ’18) 
USD -1,02 miliar 

• Neraca Transaksi Berjalan  
(Q2 ‘18)  
-3,00% 

_________ 
*) Forecast 
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Defisit Neraca Berjalan: Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai 
Ringkasan 

• PDB diperkirakan tumbuh 5,1% pada Triwulan III-2018, mencapai 5,1-5,2% sepanjang 
tahun 2018, dan sedikit meningkat menjadi 5,2-5,3% di tahun 2019 

• Pertumbuhan manufaktur dan realisasi investasi yang melambat sepanjang semester 
pertama 2018 disebabkan oleh peningkatan gejolak global, depresiasi Rupiah, dan factor 
musim politik 

• Konsumsi diperkirakan akan tumbuh lebih dari 5% sepanjang 2018 dan akan meningkat 
di tahun 2019 jika inflasi tetap di bawah kendali; pertumbuhan konsumsi akan sedikit 
terhambat apabila pemerintah terpaksa meningkatkan harga BBM 

• Defisit neraca berjalan akan tetap menjadi tantangan seiring perang dagang antara AS 
dan Tiongkok 

• Meski lebih baik daripada 2018, kinerja FDI diperkirakan masih akan berada di bawah 
potensi optimum pada tahun 2019 akibat hambatan dalam perdagangan dan investasi 
di Indonesia 

Defisit neraca berjalan dan periode politik akan menjadi dua topik utama yang akan 
mempengaruhi ekonomi Indonesia tahun 2019. Kinerja ekspor yang relatif lemah akibat tingginya 
ketergantungan ekspor pada bahan mentah, terutama pada minyak sawit mentah, dan impor 
yang lebih tinggi karena dorongan pembangunan infrastruktur menyebabkan Indonesia kembali 
mengalami defisit perdagangan di Triwulan II-2018 dan Triwulan III-2018, dan kami tidak melihat 
kemungkinan perbaikan neraca perdagangan secara signifikan pada 2019. Risiko tren penurunan 
kinerja perdagangan Indonesia juga masih akan cukup besar karena perang dagang skala penuh 
dapat mengancam perlambatan pertumbuhan PDB di Tiongkok dan Amerika Serikat, yang secara 
langsung menyumbang 24,2% dari nilai ekspor Indonesia pada tahun 2017. Risiko perdagangan 
bersama dengan meningkatnya suku bunga dan penurunan FDI ke Indonesia akan memberikan 
tekanan tambahan pada ekspor dan nilai tukar Rupiah dalam jangka menengah. 

Tabel 1: Proyeksi Tingkat Pertumbuhan PDB LPEM FEB UI 

Q3 2018 FY 2018 FY 2019 

5,1% 5,1-5,2% 5,2-5,3% 

 

Dinamika politik memiliki akan berdampak pada pertumbuhan dan indikator-indikator 
makroekonomi lainnya pada tahun 2019. Di satu sisi, belanja kampanye, langkah-langkah politik 
oleh petahana untuk menahan harga BBM eceran, dan paket belanja baru seperti Dana 
Kelurahan akan lebih lanjut meningkatkan konsumsi domestik pada paruh pertama 2019. Meski 
demikian, keputusan untuk menahan harga BBM mungkin tidak akan bertahan lama, mengingat 
tren kenaikan harga minyak mentah dan dampaknya pada neraca perdagangan, siapa pun yang 
memenangkan Pemilu kemungkinan besar harus memangkas harga BBM. Jika pemerintah 
terpilih memutuskan untuk menaikkan harga BBM, kami melihat adanya risiko peningkatan 
inflasi di Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2019. Langkah Bank Indonesia untuk membendung 
depresiasi Rupiah khususnya dengan meningkatkan suku bunga acuan sebesar 150 basis poin 
tahun ini juga akan sedikit mengurangi dampak dari stimulus yang disediakan pemerintah melalui 
peningkatan APBN 2019. 
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“Pertumbuhan sektor 
manufaktur yang melambat 
setelah beberapa triwulan 
mengalami peningkatan 
perlu dijadikan sebagai 
peringatan yang serius bagi 
pemerintah” 

Secara keseluruhan, kami melihat PDB akan tumbuh sekitar 5,2-5,3% pada 2019, atau sedikit 
lebih tinggi dari perkiraan kami untuk 2018 (5,1-5,2%). Seiring hadirnya risiko dalam 
pertumbuhan di saat pelemahan pada kinerja perdagangan Indonesia relatif dibandingkan 
negara tetangga, tambahan reformasi struktural saat ini sangat diperlukan. Selain dari reformasi 
regulasi, membuka ekonomi Indonesia dan menghilangkan hambatan perdagangan menjadi 
penting seiring terus terjadinya pergeseran arah perdagangan menuju rantai nilai global. 
Kebijakan yang membatasi impor khususnya impor bahan baku dan barang modal dapat menjadi 
bumerang di saat kebijakan tersebut justru menyebabkan kelangkaan input yang diperlukan 
ekspor. 

 

Manufaktur Melambat Seiring Indonesia Menjadi Kurang Kompetitif Dibanding Pesaing 

Setelah industri manufaktur secara keseluruhan kembali tumbuh pesat pada Triwulan I-2018 
hingga 4,50%, pertumbuhan di bidang manufaktur pada Triwulan II-2018 secara signifikan 
melambat hingga 4,23%. Industri makanan dan minuman masih menjadi pendorong terbesar dan 
tercepat dalam pertumbuhan manufaktur yang pada periode yang sama juga mengalami 
pelambatan yang cukup signifikan dari 12,7% (y.o.y) di Triwulan I-2018 hingga 10.68% di Triwulan 
II-2018. Sementara kami tidak melihat kenaikan pertumbuhan lebih lanjut pada Triwulan III 
maupun Triwulan IV 2018, kami memprediksikan industri makanan dan minuman masih akan 
tumbuh di atas 10% pada Triwulan III-2018 dan Triwulan IV-2018. Tren serupa juga terjadi pada 
alat transportasi dan pengolahan tekstil; pertumbuhan di kedua sektor ini melambat dari 6,3% 
dan 7,5% (y.o.y) di Triwulan I-2018 menjadi 4,72% dan 6,96% di Triwulan II-2018.  

Walau terjadi peningkatan dibanding triwulan sebelumnya, pertumbuhan sektor pengolahan 
kimia dan farmasi serta pengolahan alat elektronik masih tercatat negatif; pertumbuhan pada 
dua subsektor ini masing-masing sebesar -4,21% dan -1,23% (y.o.y). Volatilitas dan depresiasi 
Rupiah secara langsung mempengaruhi kedua sektor ini karena ketergantungannya yang tinggi 
terhadap impor.  

Grafik 1: Pertumbuhan PDB dan Industri 
Utama 2014-2018Q2 

 
Sumber: CEIC 

Grafik 2: Pertumbuhan Industri Pengolahan 
dan Subsektor, 2014-2018Q2 

 
Sumber: CEIC 

Pertumbuhan sektor manufaktur yang melambat setelah beberapa triwulan mengalami 
peningkatan perlu dijadikan sebagai peringatan yang serius bagi pemerintah. Kami melihat 
kombinasi faktor jangka pendek dan jangka panjang sebagai pendorong melemahnya 
pertumbuhan sektor manufaktur pada Triwulan II-2018 dan sepanjang paruh kedua tahun 2018. 
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“…memberlakukan tarif 
dapat menjadi bumerang 
karena produsen 
kemungkinan memutuskan 
untuk sementara atau secara 
permanen memindahkan 
proses pengolahan ke negara 
lain seperti Thailand atau 
Vietnam akibat 
meningkatnya biaya 
pengolahan sebagai dampak 
dari kenaikan hambatan tarif 
maupun non-tarif”   

Pertumbuhan manufaktur jangka pendek kemungkinan besar masih dibebani oleh meningkatnya 
pergejolakan nilai tukar. Eksportir Indonesia sangat bergantung pada impor bahan baku dan 
barang modal dalam memproduksi barang mereka. Oleh karenanya, dolar AS yang secara 
signifikan menguat kemudian meningkatkan biaya produksi produsen yang berorientasi ekspor 
maupun yang berorientasi lokal yang bergantung pada bahan dan peralatan mesin dari impor. 
Beberapa kontraksi dalam manufaktur kemudian menjadi sulit untuk dihindari dalam rangka 
mengelola biaya produsen sampai nilai tukar kembali stabil. 

Meski demikian, sektor manufaktur juga memiliki masalah utama jangka panjang yang belum 
sepenuhnya ditangani oleh pemerintah yakni proteksionisme. Tindakan-tindakan proteksionis ini 
dirancang berdasarkan pemikiran bahwa peningkatan hambatan melalui tarif maupun non-tarif 
akan meningkatkan daya saing relatif barang yang diproduksi secara lokal dibandingkan dengan 
barang impor. Hal ini terbukti dalam keputusan baru-baru ini mengenai peningkatan tarif pada 
berbagai produk yang dapat diproduksi di dalam negeri. Bagaimanapun, pemikiran seperti ini 
mengabaikan fakta kompleksitas dari perdagangan modern di mana beberapa negara juga 
memperdagangkan barang antara dan barang tersebut tidak dapat dengan mudah digantikan 
dengan produk buatan lokal. Dengan demikian, memberlakukan tarif dapat menjadi bumerang 
karena produsen kemungkinan memutuskan untuk sementara atau secara permanen 
memindahkan proses pengolahan ke negara lain seperti Thailand atau Vietnam akibat 
meningkatnya biaya pengolahan sebagai dampak dari kenaikan hambatan tarif maupun non-
tarif.   

Masalah struktural jangka panjang lainnya yang membebani Indonesia ialah ketidaksesuaian 
kebijakan dan praktik pada investasi maupun pekerja asing. Meskipun pemerintah telah berikrar 
untuk membuka lebih banyak industri bagi investasi asing dengan menghapus berbagai daftar 
negatif, sejauh ini dampak kemajuannya masih cenderung lambat. Birokrasi yang kompleks bagi 
investor asing serta kebijakan yang bertentangan di tingkat regional, seperti kuota minimum 
perekrutan penduduk yang memegang Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Bekasi, dapat 
mengurangi daya tarik investasi pada sektor manufaktur di Indonesia relatif terhadap negara 
lainnya, seperti Thailand dan Vietnam. 

Sektor konstruksi juga mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 6,54% pada Triwulan II-
2018, jauh lebih rendah dari 7,35% pada Triwulan I-2018. Selain keputusan pemerintah untuk 
menunda beberapa proyek infrastruktur dalam rangka menahan defisit transaksi berjalan, 
penurunan investasi pada pabrik serta kenaikan suku bunga acuan telah meredam permintaan 
untuk bangunan baru yang kemudian menahan pertumbuhan sektor konstruksi. Tren ini bisa 
berubah di tahun 2019. Pemerintah akan tetap berlanjut memberikan dorongan melalui 
anggaran belanja yang lebih dari Rp 400 triliun untuk infrastruktur. Bagaimanapun, mengingat 
BUMN sudah banyak menanggung sebagaian besar bebean anggaran tersebut, performa 
konstruksi tahun 2019 akan bergantung pada kemampuan pemerintah dalam melibatkan sektor 
swasta dalam mendanai proyek infrastruktur.  

 

Keyakinan Konsumen Lebih Tinggi di Tahun 2018, Tantangan Besar 2019 

Meskipun tingkat suku bunga mulai meningkat sejak semester pertama tahun 2018 dan lebih dari 
12% depresiasi Rupiah dari awal tahun, kepercayaan konsumen tampaknya telah kembali akibat 
menguatnya pertumbuhan upah dan tingkat suku bunga yang masih dalam angka yang wajar. 
Sektor perdagangan grosir dan ritel tumbuh sebesar 5,1% pada Triwulan II-2018, utamanya 
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“…meskipun kenaikan tingkat 
pertumbuhan diperkirakan 
akan berlanjut hingga akhir 
2018, faktor eksternal dan 
kenaikan suku bunga 
menimbulkan tantangan 
besar bagi sektor 
perdagangan dan 
transportasi” 

didorong oleh kenaikan yang lebih tinggi dalam penjualan kendaraan bermotor dengan 
pertumbuhan sebesar 5,3% pada Triwulan I-2018, jauh lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2018 
yakni sebesar 4,7% (y.o.y). Secara keseluruhan, perdagangan non-kendaraan bermotor kurang 
dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga dibandingkan dengan perdagangan kendaraan 
bermotor dan sepeda motor akibat konsumen tampaknya kurang terpengaruh oleh perubahan 
suku bunga. Adanya kenaikan suku bunga dan stagnansi harga komoditas ekspor utama seperti 
minyak sawit berdampak pada menurunnya permintaan kendaraan bermotor. Hal ini 
tergambarkan dengan melambatnya pertumbuhan subsekor perdagangan kendaraan bermotor 
menjadi 4,4% di Triwulan II-2018 dari 6,1% di Triwulan I-2018 yang mencatat pertumbuhan 
semester pertama 2018 sebesar 5,1%.  

Grafik 3: Pertumbuhan Perdagangan Besar 
dan Eceran serta Subsektornya, 2014-2018Q2

 
Sumber: CEIC 

Grafik 4: Pertumbuhan Transportasi serta 
Subsektornya, 2014-2018Q2 

 
Sumber: CEIC 

 

Bagaimanapun, pertumbuhan bagi peritel tidak merata di antara peritel berbasis non-online dan 
online. Walaupun data untuk peritel online tidak tersedia, kami melihat adanya pertumbuhan 
yang cepat dalam perdagangan ritel online yang tergambarkan pada pesatnya pertumbuhan 
subsektor penyimpana dan jasa pengiriman yanag tumbuh sekitar 10,3% (y.o.y) pada semester 
pertama tahun 2018 sementara sektor transportasi dan penyimpanan secara keseluruhan hanya 
tumbuh sebesar 8,6% pada periode yang sama. Tingkat pertumbuhan ini mewakili empat 
percepatan pertumbuhan pada subsektor penyimpanan dan kurir dan hanya dapat dijelaskan 
melalui pengamatan lebih dalam pada perdagangan berbasis online khususnya di daerah 
perkotaan besar. Kami melihat pertumbuhan yang kuat pada 2019 untuk perdagangan online 
dan kegiatan pendukung lainnya seperti penyimpanan dan aktivitas kurir, sementara peritel 
berbasis non-online menghadapi perlambatan dengan pertumbuhan di bawah rata-rata.   

Meskipun kenaikan tingkat pertumbuhan diperkirakan akan berlanjut hingga akhir 2018, faktor 
eksternal dan kenaikan suku bunga menimbulkan tantangan besar bagi sektor perdagangan dan 
transportasi. Misalnya apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar internasional dan depresiasi 
Rupiah di tahun 2019 maka akan ada kerugian sektor transportasi khususnya transportasi udara 
dan transportasi laut serta subsektor perdagangan kendaraan bermotor. Tingkat suku bunga 
yang meningkat, di mana telah dirasakan dampaknya pada perdagangan kendaraan bermotor 
sepanjang tahun 2018 masih akan tetap memperlambat pertumbuhan sektor ini dan juga sektor 
transportasi secara umum. Kami memprediksikan pertumbuhan menurun pada tahun 2019 
untuk kedua perdagangan kendaraan bermotor di bawah 5% (y.o.y), dan sektor transportasi yang 
akan berkisar sekitar 8% (y.o.y). 
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Perlambatan juga dirasakan oleh sektor komunikasi dan informasi, yang tumbuh hanya 6,06% 
(yoy) di Triwulan II-2018 setelah tumbuh sebesar 8,52% pada Triwulan I-2018. Penurunan 
pertumbuhan ini mungkin disebabkan oleh tren pembelian ponsel Indonesia sudah mencapai 
titik kejenuhan. Peluang pertumbuhan di sektor komunikasi dan informasi kemungkinan masih 
terbatas pada potensi khusus seperti digitalisasi kegiatan sehari-hari melalui ke arah internet of 
things dan artificial intelligence, yang saat ini memiliki pasar yang sangat terbatas di Indonesia.   

Grafik 5: Pertumbuhan Konsumsi Rumah 
Tangga dan Komponennya, 2014-2018Q2 

 
Sumber: CEIC 

Grafik 6: Tingkat Pertumbuhan Investasi dan 
Komponen Utamanya, 2014-2018Q2 

 
Sumber: CEIC 

 

Konsumsi Tumbuh Sekitar 5% pada 2018, Dapat Membaik di Tahun 2019 

Setelah beberapa tahun pertumbuhan berada di sekitar 5%, pertumbuhan konsumsi rumah 
tangga akhirnya meningkat pada Triwulan III-2018 menjadi 5,14%, menjadikan pertumbuhan 
sepanjang semester pertama mencapai 5,05% (yoy), dibandingkan dengan 4,95% pada Triwulan 
I-2018 2018. Akselerasi pada pertumbuhan konsumsi sejalan dengan pesatnya pertumbuhan 
kredit di bulan September yang mencapai 11,4% yoy serta membaiknya kepercayaan konsumen 
selama Triwulan III-2018 2018. Perlu dicatat bahwa kredit konsumsi yang tumbuh pesat ini terjadi 
walaupun kenaikan suku bunga acuan sudah mencapai sebesar 150 basis poin tahun ini. 

Sebagian besar komponen yang berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga 
tumbuh cukup besar pada Triwulan II-2018, dengan pengecualian pada konsumsi pakaian, alas 
kaki, dan pemeliharaan, yang melambat menjadi 3,86% di Triwulan II-2018 2018 dari 5,09% di 
Triwulan I-2018. Konsumsi pada restoran dan hotel tumbuh lebih cepat menjadi 5,38% pada 
Triwulan II-2018 dari 5,12% di Triwulan I-2018. Konsumsi transportasi dan komunikasi juga 
tumbuh lebih tinggi menjadi 5,32% di Triwulan II-2018 dari 4,92% di Triwulan I-2018. 
Pertumbuhan ini merupakan capaian yang sangat signifikan mengingat stabilnya inflasi umum 
dan inflasi inti pada 2,88% dan 2,82% (yoy) di bulan September. Dimana hal ini menunjukkan 
bahwa pertumbuhan PDB masih berada di bawah tingkat potensi maksimum.  
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“Peningkatan risiko inflasi 
sepanjang 2019 sebagian 
besar berasal dari 
kemungkinan peningkatan 
harga bahan bakar, 
terutama jika pemerintah 
tidak dapat 
mempertahankan tingkat 
harga BBM dan nilai tukar 
saat ini” 

Grafik 7: Komposisi PDB, 
2015Q1-2018Q2 (persen) 

 
Sumber: CEIC  

Grafik 8: Pertumbuhan Kredit Berdasarkan 
Penggunaan, 2016Q1-Aug 2018 (YoY, %) 

 
Sumber: CEIC 

Kami masih melihat kecenderungan sedikit peningkatan konsumsi tahun depan bersamaan 
dengan tingkat inflasi yang sedikit lebih tinggi sekitar 3,2-3,5% di tahun 2019. Kami melihat 
pertumbuhan akan meningkat seiring (1) indikasi sikap pemerintah untuk menahan harga BBM 
menjelang Pemilu 2019, (2) belanja yang lebih tinggi untuk barang-barang yang terkait dengan 
Pemilu 2019 dan (3) kehadiran Dana Kelurahan di tahun 2019. Peningkatan risiko inflasi 
sepanjang 2019 sebagian besar berasal dari kemungkinan peningkatan harga bahan bakar, 
terutama jika pemerintah tidak dapat mempertahankan tingkat harga BBM dan nilai tukar saat 
ini, meskipun tidak ada indikasi tren kenaikan inflasi sejauh ini meskipun depresiasi Rupiah dari 
awal tahun melebihi 12%.  

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

 
Sumber: CEIC 

Grafik 10: Tingkat Inflasi (%, mtm) 

 
Sumber: CEIC 

 
Pertumbuhan Investasi yang Lebih Baik di Tahun 2019 

Walaupun kegiatan investasi di awal tahun cukup tinggi, arus masuk investasi langsung 
tampaknya melambat dalam sisa periode tahun 2018. Pembentukan modal tetap bruto yang 
sebagai ukuran investasi dalam PDB tumbuh pada 5,87% (yoy) di Triwulan II-218, menjadikan 
investasi riil sepanjang semester satu tumbuh pada 6,9%. Hal ini terutama disebabkan oleh 
keputusan pemerintah untuk menahan beberapa proyek pembangunan dalam rangka 
mengurangi defisit neraca berjalan tahun 2018. 74% dari pembentukan modal tetap bruto 
dialokasikan untuk bangunan dan kerangka konstruksi dengan pertumbuhan untuk investasi ini 
melemah dari 6,13% di Triwulan I-2018 menjadi 5,02% di Triwulan II-2018. Di sisi lain, investasi 
mesin dan peralatan masih tumbuh pada tingkat 22,48% pada Triwulan II-2018, sedikit lebih 
rendah dari tingkat 23,49% pada Triwulan I-2018 seiring dengan perilaku percepatan pembelian 
impor mesin sebelum depresiasi Rupiah di tahun 2018.  
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“Kombinasi antara tingginya 
pertumbuhan investasi mesin 
dan peralatan dengan 
melambatnya pertumbuhan 
manufaktur selintas agak 
membingungkan. 
Pertumbuhan dua digit 
dalam investasi mesin dan 
peralatan telah berlangsung 
selama empat triwulan 
berturut-turut sedangkan 
pertumbuhan sektor 
manufaktur masih berada di 
bawah 5%” 

Kombinasi antara tingginya pertumbuhan investasi mesin dan peralatan dengan melambatnya 
pertumbuhan manufaktur selintas agak membingungkan. Pertumbuhan dua digit dalam investasi 
mesin dan peralatan telah berlangsung selama empat triwulan berturut-turut sedangkan 
pertumbuhan sektor manufaktur masih berada di bawah 5%. Ada beberapa hipotesis yang dapat 
menjelaskan paradoks ini. Pertama, ada kemungkinan pertumbuhan pesat dalam investasi mesin 
dan peralatan dalam empat triwulan terakhir hanya mengimbangi tren pertumbuhan negatif dari 
jenis investasi ini dalam tiga tahun belakangan; di mana setelah memperhitungkan penyusutan, 
kemungkinan tidak akan ada banyak peningkatan bersih meskipun meskipun pertumbuhan 
tercatat tinggi dalam empat triwulan terakhir. Kedua, ada kemungkinan bahwa investasi tidak 
langsung diubah menjadi output pengolahan akibat kenyataan bahwa kebanyakan dari investasi 
pada mesin dan peralatan tidak selalu diserap oleh produsen melainkan lebih oleh bisnis di sektor 
lain terutama sektor konstruksi.  

Grafik 11: Realisasi Penanaman Modal Asing 
(Nominal) 

Sumber: CEIC 

Grafik 12: Investasi Asing dan Domestik 
(Nominal) 

Sumber: CEIC 
 

Penurunan tajam realisasi FDI pada Triwulan II-2018 ikut mengurangi total realisasi investasi 
meskipun sedikit diimbangi oleh peningkatan investasi domestik. Data investasi langsung oleh 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi FDI pada 
Triwulan II-2018 turun di bawah Rp 100 triliun. Penurunan ini dilatarbelakangi oleh kombinasi 
pengetatan kebijakan moneter di seluruh dunia yang berdampak pada kenaikan biaya pinjaman 
jangka panjang untuk perusahaan, dan volatilitas Rupiah yang kemungkinan berdampak negatif 
terhadap realisasi investasi oleh perusahaan asing. Peningkatan investasi domestik didorong oleh 
pertumbuhan kredit untuk investasi dan modal kerja yang tumbuh sebesar 11,4% dan 12,9% 
pada bulan Agustus 2018.  

Di luar gambaran FDI yang buruk pada tahun 2018, kami melihat adanya kemungkinan FDI akan 
membaik di tahun 2019 terutama setelah Pemilu di bulan April 2019. Perang dagang antara AS 
dan Tiongkok telah menyebabkan para pelaku bisnis memindahkan proses operasional dari 
Tiongkok menuju negara-negara berkembang lainnya khususnya Asia Tenggara. Oleh karena itu, 
Indonesia perlu segera menyiapkan strategi dalam kompetisi dengan beberapa pesaing, yaitu 
Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dalam menarik FDI ke Asia Tenggara. Publikasi terakhir dari 
Indeks Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business Index menunjukkan bahwa Indonesia 
masih belum banyak mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir sementara negara-
negara pesaing terus semakin membaik. Di antara yang lain, isu enforcement of contract masih 
menjadi salah satu hambatan terbesar untuk Indonesia. Meskipun hanya dengan sedikit 
perbaikan, kami melihat bahwa FDI dapat lebih baik daripada 2018. 
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“Tren serupa tercatat di 
semua item pendapatan, 
menandakan bahwa 
peningkatan realisasi pajak 
tidak hanya mencerminkan 
harga komoditas yang lebih 
tinggi, tetapi juga 
menunjukkan bahwa upaya 
pengumpulan pajak telah 
meningkat secara material 
dan rupanya terwujud pada 
tahun 2018.” 

 
Subsidi BBM Tetap Menjadi Ancaman Terbesar untuk Anggaran Tahun 2019 

Anggaran Pemerintah Indonesia 2019 telah disetujui oleh DPR. Salah satu alasan untuk berhati-
hati dalam bersikap optimis terkait anggaran 2019 adalah peningkatan yang cukup besar dalam 
hasil pemungutan pajak pada tahun 2018. Dalam 9 bulan pertama tahun 2018, pendapatan pajak 
dan non-migas telah tumbuh sebesar 16,72% dalam nilai nominal dan telah mencapai 59,73% 
dari target anggarannya, lebih tinggi dari realisasi sepanjang periode yang sama pada tahun 2017 
(56,3%). Tren serupa tercatat di semua item pendapatan, menandakan bahwa peningkatan 
realisasi pajak tidak hanya mencerminkan harga komoditas yang lebih tinggi, tetapi juga 
menunjukkan bahwa upaya pengumpulan pajak telah meningkat secara material dan rupanya 
terwujud pada tahun 2018. Mengingat pertumbuhan realistis dalam target pendapatan sebesar 
13,1% dalam anggaran tahun 2018, kita melihat bahwa pemerintah mungkin dapat lebih 
meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019. 

Namun, meskipun sisi pendapatan menjadi penyebab optimisme untuk anggaran 2019, kami 
memiliki kekhawatiran atas cara Pemerintah Indonesia menghadapi masalah subsidi bahan bakar 
dalam anggaran 2019. Secara khusus, desakan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM 
eceran pada tingkat harga saat ini, khususnya untuk jenis Premium (RON 88) dan Solar (Diesel), 
tanpa menyesuaikan anggaran subsidi bahan bakar, tidak tepat karena mengharuskan Pertamina 
untuk menanggung perbedaan antara subsidi dalam anggaran dan aktual.  

Table 2: 2019 Subsidi Energi (IDR Milyar) 

 APBN 2019 LPEM Projection Unfunded 

Premium (RON 92) - 43,208 (43,208) 

Solar (Diesel) 31,737 94,863 (63,126) 

Total 31,737 138,071 (106,334) 

 

Kami memperkirakan subsidi yang sebenarnya diperlukan jika Pemerintah Indonesia ingin 
mempertahankan harga BBM pada tingkat harga saat ini sepanjang 2019 dengan asumsi nilai 
tukar (USD / IDR) pada Rp15.200, kuota untuk Premium tetap pada level 2018, dan menggunakan 
harga berjangka bulanan untuk masing-masing referensi minyak jenis (Platts RON92 Bensin untuk 
Premium, Platts Gasoil 500ppm untuk Solar). Kami menemukan bahwa subsidi aktual untuk 
Premium dan Solar mencapai Rp138,07 triliun sepanjang tahun 2019, di mana hanya Rp31,74 
triliun yang telah dialokasikan pada anggaran 2019 untuk subsidi bahan bakar. Hal ini 
meninggalkan Pertamina dengan Rp106,33 triliun dalam proyeksi subsidi yang tidak didanai, yang 
harus ditanggung dengaan menggunakan kas internal. Perlu dicatat bahwa angka ini mungkin 
mengunderestimate total subsidi yang tidak didanai yang harus ditanggung oleh Pertamina 
karena Pertalite dan Dexlite mungkin saat ini dijual di tingkat harga yang merugikan. 

Seperti yang telah kami tegaskan beberapa kali, memaksa Pertamina untuk menanggung 
kerugian dari menjual harga BBM di bawah harga yang wajar dapat sangat merusak kemampuan 
Pertamina dalam berbisnis dalam jangka panjang; itu akan menguras arus kas operasi Pertamina 
yang sangat dibutuhkan. Dalam jangka pendek, ini akan mengurangi sisa-sisa dividen atau laba 
ditahan Pertamina, yang akan muncul dalam pengurangan pendapatan bukan pajak. Dalam 
jangka panjang, kapasitas produksi dan daya saing Pertamina akan memburuk karena 
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“Depresiasi rupiah 
sepanjang 2018 tidak dapat 
dipisahkan dari pelemahan 
neraca pembayaran yang 
terjadi secara terus-
menerus, mengingat 
peningkatan defisit 
transaksi berjalan dan arus 
modal keluar yang terjadi 
hampir secara bersamaan 
sepanjang 2018” 

kekurangan modal yang sangat dibutuhkan untuk investasi. Ketika Pemilu 2019 mendekat, 
kebijakan harga bahan bakar eceran yang ada juga akan mengundang tuduhan yang tidak 
diinginkan bahwa pemerintah saat ini mencoba untuk memanipulasi anggaran dengan 
menyembunyikan biaya sebenarnya dari subsidi dari neraca pemerintah dan menyerahkannya 
ke neraca Pertamina. 

Selain itu, keputusan pemerintah untuk meningkatkan subsidi energi juga secara tidak langsung 
dapat menyebabkan peningkatan defisit transaksi berjalan. Menjaga harga BBM eceran pada 
tingkat rendah artifisial akan meningkatkan permintaan minyak lebih dari apa yang seharusnya 
jika harga BBM ditetapkan pada tingkat pasar, mengingat bahwa Indonesia merupakan 
pengimpor minyak. 

Grafik 13: Neraca Perdagangan Bulanan 
(Nominal) (Jan2013-Sept2018) 

 

Sumber: CEIC 

Grafik 14: Kurs dan Akumulasi Arus Modal 
Jangka Pendek (Okt ‘17-Okt ‘18) 

 

Sumber: CEIC 

Risiko Eksternal Meningkat, Neraca Transaksi Berjalan Memburuk, Tantangan Besar terhadap 
Pertumbuhan 

Depresiasi rupiah sepanjang 2018 tidak dapat dipisahkan dari pelemahan neraca pembayaran 
yang terjadi secara terus-menerus, mengingat peningkatan defisit transaksi berjalan dan arus 
modal keluar yang terjadi hampir secara bersamaan sepanjang 2018. Pada USD8.0 miliar, defisit 
transaksi berjalan pada triwulan II-2018 telah mencapai nominal tertingginya yang setara dengan 
3% dari PDB Indonesia. Defisit neraca berjalan meningkat cukup tajam dibandingkan dengan 
triwulan I-2018, yang hanya mencatat defisit USD5.7 miliar (2,2% PDB). Surplus perdagangan 
non-minyak dan gas di tengah defisit perdagangan minyak dan gas yang terjadi secara terus-
menerus merupakan faktor pendorong utama dari tingginya defisit transaksi berjalan. 

Harga minyak mentah yang lebih tinggi, bersamaan dengan kapasitas produksi nasional yang 
terbatas sejalan dengan peningkatan permintaan domestik, telah menyebabkan defisit 
perdagangan minyak dan gas terjadi secara terus-menerus sejak 2013. Kami memperkirakan hal 
ini akan terus berlanjut hingga tahun 2019. Dengan mempertimbangkan perubahan harga BBM 
global yang akan sangat mempengaruhi neraca perdagangan, mempertahankan permintaan 
domestik tetap diperlukan. Mengikuti tren saat ini, kami melihat bahwa keinginan pemerintah 
untuk menahan harga bahan bakar pada tingkat yang sama sampai tahun pemilihan pada 2019 
mungkin masih dapat dikompensasi selama harga minyak mentah tidak naik lebih tinggi lagi. 

Karena neraca perdagangan migas tetap defisit selama 5 tahun terakhir dan hanya berfluktuasi 
seiring dengan dinamika harga minyak mentah, minyak impor bukan penyebab utama dari 
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“…ketidakseimbangan 
antara kenaikan pada 
permintaan barang impor 
dan tren stagnansi ekspor 
membuat keadaan surplus 
yang biasanya terjadi di 
Indonesia berubah menjadi 
deficit dalam beberapa 
triwulan terakhir” 

peningkatan defisit transaksi berjalan pada tahun 2018. Sebaliknya, pertumbuhan yang lebih 
tinggi dalam konsumsi rumah tangga dan investasi hingga triwulan II-2018, sementara kinerja 
ekspor mengecewakan pada 2018 berarti bahwa defisit transaksi berjalan non-minyak memiliki 
peran yang signifikan dalam memburuknya saldo neraca berjalan. Lonjakan impor nonmigas 
pertama kalinya pada April 2018, bersamaan dengan penurunan ekspor non-migas, telah 
berkontribusi terhadap defisit perdagangan sebesar USD1.6 miliar, sehingga memperburuk 
defisit transaksi berjalan. Tren ini berlanjut hingga Juli 2018, yang mencatat defisit perdagangan 
tertinggi sebesar USD2.03 miliar. Perlu dicatat bahwa peningkatan kegiatan impor dua kuartal 
terakhir tergolong tidak biasa dan sangat dipengaruhi oleh pembelian mesin dan peralatan secara 
tiba-tiba; pembelian ini terkait dengan konstruksi dan penyelesaian proyek infrastruktur. 

Secara rinci, dinamika ekspor dan impor Indonesia membantu menjelaskan memburuknya 
neraca perdagangan dan posisi transaksi berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Karena ekspor 
masih didominasi oleh barang mentah seperti sumber daya mineral, lemak nabati dan hewani 
serta logam dasar (yang mewakili 52,2 persen dari total nilai ekspor), harga komoditas utama 
yang stagnan, khususnya CPO, belum membantu dan tidak akan membantu. untuk meningkatkan 
nilai ekspor dalam jangka menengah. Di sisi lain, barang input dan barang modal cenderung 
memiliki stabilitas harga yang lebih tinggi dan terus meningkat dalam permintaan, mengikuti 
pertumbuhan PDB dari keseluruhan sektor. Oleh karena itu, ketidakseimbangan antara kenaikan 
pada permintaan barang impor dan tren stagnansi ekspor membuat keadaan surplus yang 
biasanya terjadi di Indonesia berubah menjadi deficit dalam beberapa triwulan terakhir.  

Grafik 15: Profil Ekspor Indonesia (Q2-2018) 

 

Sumber: CEIC 

Grafik 16: Profil Impor Indonesia(Q2-2018) 

 

Sumber: CEIC 

Sementara harga minyak mentah yang lebih tinggi dan harga CPO yang relatif stagnan dapat 
menimbulkan risiko bagi posisi transaksi berjalan Indonesia pada tahun 2019, kami masih melihat 
kemungkinan signifikan peningkatan defisit transaksi berjalan pada tahun 2019 menyusul 
beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pertama, dengan menunda beberapa 
proyek infrastruktur non-kritis, terutama untuk proyek-proyek yang belum dimulai, Indonesia 
dapat menunda impor untuk tanggal kemudian dan membantu mengurangi defisit transaksi 
berjalan pada tahun 2018 dan kemungkinan 2019. Kedua, keputusan untuk memberlakukan 
persyaratan B20, yang mengamanatkan semua bahan bakar diesel memiliki 20% campuran 
minyak sawit, dapat membantu meningkatkan permintaan minyak sawit, yang akan 
meningkatkan harga CPO dalam jangka menengah dan akan meningkatkan defisit neraca berjalan 
kami secara signifikan, mengingat bahwa minyak sawit adalah salah satu dari komoditas ekspor 
terpenting di Indonesia. 
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“…Seperti yang kami 
kemukakan sebelumnya, 
kami melihat serangkaian 
reformasi regulasi untuk 
membuat Indonesia lebih 
terbuka, menghapus proses 
birokrasi yang tidak perlu, 
dan menjadikan pasar 
tenaga kerja Indonesia lebih 
dinamis sebagai langkah 
penting yang harus 
dilaksanakan untuk menarik 
FDI lebih banyak di sektor 
manufaktur tetapi memiliki 
belum dilakukan oleh 
Pemerintah Indonesia 
sejauh ini.” 

Namun, masalah dengan defisit transaksi berjalan tidak berhenti di situ, karena nilai ekspor, 
terutama untuk barang-barang manufaktur, telah melambat dalam beberapa tahun terakhir. 
Beberapa masalah struktural jangka panjang yang mengganggu keseimbangan neraca berjalan 
Indonesia adalah (1) terlalu bergantung pada ekspor sumber daya alam, (2) rezim peraturan yang 
relatif kurang bersahabat di Indonesia untuk FDI, dan (3) langkah-langkah proteksionis yang 
menghambat kemampuan tersebut. Akibatnya, Indonesia menjadi kurang menarik sebagai basis 
manufaktur dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam, 
meskipun menawarkan akses ke pasar domestik terbesar di Asia Tenggara. 

Daya tarik Indonesia yang relatif rendah ini sebagai tujuan investasi dan pangkalan manufaktur 
sepenuhnya ditampilkan dalam beberapa bulan terakhir setelah eskalasi perang dagang antara 
AS dan China. Menghadapi kemungkinan tidak dapat mengakses pasar AS tanpa dikenakan tarif 
yang curam dan naiknya biaya upah di China, banyak perusahaan China dan perusahaan asing 
lainnya yang sebelumnya mendirikan pangkalan manufaktur di China telah mulai berinvestasi di 
negara lain yang tetap netral seperti baru basis manufaktur. Akibatnya FDI mengalir dari Tiongkok 
ke manfaat beberapa negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. 

Sejauh ini Indonesia belum menerima banyak tambahan FDI. Bahkan, FDI ke Indonesia telah 
turun pada Q2 2018, seperti yang disebutkan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa investor 
melihat Indonesia bukan sebagai basis manufaktur yang kompetitif. Vietnam telah secara terus 
menerus mengalahkan Indonesia dalam persaingan langsung untuk FDI, mengingat bahwa 
Vietnam memiliki hambatan perlindungan yang lebih sedikit, rezim peraturan yang relatif lebih 
ramah investor dibandingkan dengan Indonesia, dan memiliki tingkat upah yang kompetitif. 
Fenomena ini juga terlihat dari kutipan berbagai berita yang terkait dengan rezeki nomplok ke 
Asia Tenggara setelah perang dagang antara Tiongkok dan AS; Indonesia sangat jarang 
disebutkan sebagai calon penerima manfaat perang perdagangan yang sedang berlangsung. 

Seperti yang kami kemukakan sebelumnya, kami melihat serangkaian reformasi regulasi untuk 
membuat Indonesia lebih terbuka, menghapus proses birokrasi yang tidak perlu, dan menjadikan 
pasar tenaga kerja Indonesia lebih dinamis sebagai langkah penting yang harus dilaksanakan 
untuk menarik FDI lebih banyak di sektor manufaktur tetapi memiliki belum dilakukan oleh 
Pemerintah Indonesia sejauh ini. Kurangnya dorongan untuk reformasi regulasi lebih lanjut, 
relatif terhadap apa yang telah dilakukan di negara lain, juga telah menyebabkan Indonesia 
berada di peringkat yang lebih rendah dalam Kemudahan Melakukan Bisnis. 

Realisasi FDI yang lebih rendah di Indonesia juga datang pada saat yang kurang tepat, karena 
faktor eksternal negatif dapat menjadi lebih jelas pada tahun 2019. Meskipun ada tanda-tanda 
bahwa tingkat pertumbuhan AS telah mencapai puncaknya, tidak ada tanda-tanda bahwa 
Federal Reserve akan membalikkan jalannya menuju pengetatan kebijakan moneter lebih di 
2019. Lebih banyak kenaikan suku bunga AS akan menjadi masalah besar bagi Bank Indonesia, 
karena harus enggan menaikkan suku bunga lebih lanjut meskipun ada efek kontraksi yang jelas 
dari langkah-langkah tersebut. Selain itu, perang perdagangan skala penuh antara AS dan China 
akan mempengaruhi Indonesia secara tidak langsung melalui kemungkinan menyusutnya pasar 
ekspor. Karena AS dan Tiongkok secara kumulatif menyumbang 39,3% dari PDB global dan 24,2% 
dari total pasar ekspor Indonesia, mengurangi perdagangan antara keduanya akan berdampak 
negatif terhadap rantai nilai masing-masing. Ini akan mengurangi permintaan untuk beberapa 
barang setengah jadi atau komponen yang diproduksi di Indonesia, dan pertumbuhan PDB yang 
lebih lambat karena perang dagang akan berpengaruh negatif terhadap ekspor Indonesia lebih 
jauh dengan meredam harga harga komoditas utama pada 2019. 


