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Angka-Angka Penting 
• Pertumbuhan PDB (Q2 ’19) 

5,05% 
• Inflasi (y.o.y. Sept ’19) 

3,39%  
• Pertumbuhan Kredit 

(y.o.y. Agst ‘19) 
9,58% 

• BI Repo Rate (7-day, Sep ‘19) 
• 5,25% 
• Neraca Transaksi Berjalan 

(Q2 ‘19) 
-3,04% 

• IDR/USD (Okt ‘19) 
IDR14.164 
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Perlambatan Lebih Lanjut di Tengah Meningkatnya Risiko 
Global  
 

Ringkasan 

• Tren perlambatan global untuk perdagangan dan pertumbuhan PDB akan berlanjut 
dengan tambahan risiko terjadinya krisis di negara maju pada tahun 2020. Walaupun 
ekspor tetap akan tumbuh negatif tahun ini, adanya tanda-tanda kenaikan harga 
komoditas, terutama minyak sawit, menawarkan potensi pertumbuhan yang non-
negatif untuk ekspor Indonesia pada tahun 2020. 

• hambatan perdagangan dan investasi yang tetap tinggi di Indonesia akan menyebabkan 
pertumbuhan investasi tetap lemah di tahun 2020. Reformasi yang signifikan untuk 
meningkatkan iklim investasi dapat menolong aktivitas ekonomi pada tahun 2020. 

• Kinerja sektor manufaktur masih tetap rendah karena berkurangnya permintaan global 
dan masih terbatasnya peningkatan daya saing industri. 

• Pelonggaran moneter yang sedang terjadi akan mendukung pertumbuhan kredit di 
tahun 2020. 

• Kami memperkirakan PDB akan tumbuh lebih lambat, yaitu sebesar 4,9%, pada Q3 2019. 
Kami juga merevisi proyeksi kami untuk tahun 2019 menjadi 5,0-5,1%. 

• Kami memprediksi pertumbuhan PDB sebesar 5,0-5,2% untuk tahun 2020 berdasarkan 
pada beberapa skenario. Jika tidak dimitigasi secara tepat, risiko resesi di negara-negara 
maju akan memperburuk pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2021. 

 
Sejak Maret 2019, pasar obligasi AS telah mencatat terbaliknya kurva imbal hasil dari obligasi 
pemerintah AS, yang berarti imbal hasil obligasi jangka pendek telah melampaui obligasi jangka 
panjang. Kondisi ini mengindikasikan persepsi negatif tentang kinerja ekonomi AS karena kurva 
imbal hasil yang terbalik biasanya memprediksi terjadinya resesi dalam waktu dekat. Meskipun 
saluran transmisi dari guncangan global ke perekonomian domestik melalui aliran modal belum 
tampak jelas di tahun 2020, kekuatiran akan terjadinya krisis di AS dapat memicu terjadinya 
spekulasi di pasar valuta asing dan di pasar modal. Hal ini akan mempengaruhi sistem keuangan 
Indonesia dengan memicu terjadinya arus modal keluar, yang memberikan tekanan besar pada 
Rupiah. Namun, jika pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dapat mengelola ekspektasi pasar, 
aliran modal akan kembali masuk ke Indonesia setelah periode turbulensi berakhir. Kami 
memperkirakan adanya kemungkinan untuk BI, setidaknya, menurunkan tingkat suku bunga 
kebijakan sekali lagi dan kemudian menahannya di tahun 2020 sampai kondisi volatilitas Rupiah 
membutuhkan adanya pengetatan moneter. Pelonggaran moneter yang sedang berlangsung 
saat ini akan mendukung pertumbuhan kredit di tahun 2020. 
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“Bentuk dari kurva imbal 
hasil di AS tahun ini 
memberikan sinyal yang lebih 
kuat bahwa resesi ekonomi di 
AS akan terjadi sekitar 
pertengahan tahun depan...” 

Tabel 1: Proyeksi LPEM FEB UI 
Indikator Q3 2019 FY 2019 FY 2020 

PDB 4.9% 5.0-5.1% 5.0-5.2% 
Inflasi 3.4% 3.3-3.5% 3.3-3.6% 

Pertumbuhan Kredit  9.6% 10-11% 10-12% 
BI Repo Rate (akhir periode) 5.25% 5.00% 4.75% 

Neraca Transaksi Berjalan 2.1% 2.5-2.7% 2.5-3.0% 
IDR/USD 14,100 14,000-14,200 14,000-14,300 

 

PDB domestik dilaporkan tumbuh sebesar 5,05% (yoy) pada Q2 2019, sedangkan sektor 
manufaktur, sebagai sektor yang paling dominan, tumbuh sebesar 3,59% (yoy). Selain 
pengeluaran konsumsi domestik dan inflasi yang terkendali, data ekonomi makro tidak 
menunjukkan gambaran yang baik mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan hingga akhir 
tahun 2019 nanti. Kinerja ekspor yang relatif lemah karena ketergantungan yang berlebihan pada 
ekspor komoditas mentah, khususnya minyak kelapa sawit dan batu bara, serta masih lemahnya 
sektor manufaktur yang juga masih bergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar 
negeri membuat defisit neraca perdagangan terus terjadi hingga 1H 2019. Eskalasi perang dagang 
dan kekhawatiran akan terjadinya resesi di masa depan mungkin akan menghambat 
pertumbuhan perdagangan setidaknya sampai tahun 2020. Bersamaan dengan itu, belum ada 
sinyal kuat akan terjadinya peningkatan investasi langsung luar negeri yang sudah melemah 
menjadi 5,02% (yoy) pada 1H 2019. Secara keseluruhan, kami memprediksi PDB Indonesia akan 
tumbuh sebesar 5,0-5,2% pada tahun 2020. 

 

 

Pertumbuhan yang Relatif Buruk pada Periode Mendatang 

Perlambatan ekonomi global sedang terjadi. Pertumbuhan global mengalami perlambatan dalam 
dua kuartal terakhir secara berturut-turut, sementara ekspektasi pasar di negara maju telah 
mencapai level terendah sejak krisis keuangan global (GFC) di tahun 2008 (Gambar 1 & Gambar 
2), di samping penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia, yang juga mencapai level 
terendah sejak GFC. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 
diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2018 dan masih belum ada tanda-tanda apakah 
pertumbuhan akan meningkat pada tahun depan karena ketidakpastian yang terjadi saat ini. 
Selain itu, pertumbuhan ekonomi dari empat perekonomian sistemik, yaitu AS, Cina, Wilayah 
Eropa, dan Jepang diperkirakan akan melambat di tahun 2020. Prospek pertumbuhan yang suram 
ini merupakan dampak dari meningkatnya hambatan perdagangan; peningkatan ketidakpastian 
perdagangan dan geopolitik global; faktor spesifik yang menyebabkan terhambatnya 
pertumbuhan di beberapa ekonomi negara berkembang; serta faktor struktural, seperti 
rendahnya pertumbuhan produktivitas dan struktur demografi yang menua di negara maju. 

RISIKO DARI KRISIS GLOBAL 
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Gambar 1:  Indeks Ekspektasi 
ZEW US DOW Jones Market  

 
Sumber: Bloomberg 

Gambar 2:  Indeks Ekspektasi ZEW Eurozone 
Stoxx 50 Market 

 
Sumber: Bloomberg 
 

Probabilita krisis pada tahun 2020 meningkat seiring dengan tanda-tanda yang ditunjukkan oleh 
beberapa indikator. Salah satu indikator resesi ditandai oleh kurva imbal hasil AS yang terbalik, 
yang terjadi ketika hasil obligasi jangka pendek melampaui yang dari obligasi jangka panjang. 
Seperti yang diketahui secara umum bahwa kemiringan kurva imbal hasil obligasi pemerintah, 
ketika terbalik, merupakan sebagai peringatan awal resesi ekonomi di masa yang akan datang di 
negara maju, dan sudah terjadi di AS selama tahun ini. Dengan demikian, bentuk dari kurva imbal 
hasil di AS tahun ini memberikan sinyal yang lebih kuat bahwa resesi ekonomi di AS akan terjadi 
sekitar pertengahan tahun depan.  

Selain itu, sektor manufaktur menunjukkan adanya pelemahan perdagangan dunia. Secara 
global, terutama di perekonomian maju dan sistemik, kinerja sektor manufaktur terus memburuk 
(Gambar 3). Berdasarkan yang terjadi di Wilayah Eropa, Zona Eropa yang bertumpu pada ekspor 
sangat merasakan dampak yang dihasilkan oleh perdagangan dunia yang melemah. Jerman 
mencatat pertumbuhan PDB negatif pada Q2 2019 karena pelemahan industri manufakturnya 
lebih besar daripada ekonomi domestiknya. Hal ini, nantinya, dapat memberi tekanan lebih besar 
pada Bank Sentral Eropa (ECB) untuk meningkatkan laju Quantitative Easing pada tahun 2020. 
Kondisi serupa juga terjadi di Jepang. Melambatnya kinerja sektor manufaktur, ditambah dengan 
kebijakan moneter yang terbatas dan populasi yang menua menempatkan Jepang pada posisi di 
mana tidak akan adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat. 
Sementara Cina sangat dirugikan oleh ketegangan dalam perang perdagangannya dengan AS, 
kondisi ekonomi domestiknya juga tidak mendukung pertumbuhan. Meskipun indeks 
manufaktur mereka kinerjanya lebih baik daripada sektor manufaktur negara maju, data 
ekonomi terbaru justru justru tidak menujukkan indikasi yang menggembirakan. PDB riil 
Tiongkok hanya tumbuh 6% pada Q3 2019, tercatat sebagai pertumbuhan terendah dalam 27 
tahun. 
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Gambar 3:  Indeks Manufaktur PMI  

  
Sumber: Bloomberg 

 
Secara umum, data ekonomi menunjukkan gambaran yang suram dari situasi global saat ini. 
Ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan perdagangan, serta Brexit, tengah meningkat. Situasi 
ini memburuk dengan menurunnya kinerja sektor manufaktur di negara maju. Terbatasnya ruang 
ekspansi fiskal dan moneter di beberapa negara maju juga membuat kurangnya instrumen bagi 
pembuat kebijakan untuk mengembalikan kondisi ekonomi. Sejumlah faktor yang menyebabkan 
ketegangan makroekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas dan lambatnya kemajuan dalam 
reformasi struktural, membuat negara-negara berkembang tidak cukup kuat untuk menahan 
perlambatan ekonomi global yang akan datang. 

 

 

Berapa besar aliran modal yang dibutuhkan untuk menghadapi krisis di tahun 2020? 

Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menangani krisis keuangan global pada tahun 2008. 
Selama krisis tersebut, neraca finansial Indonesia turun menjadi -USD2,12 miliar (-0,41% 
terhadap PDB). Hal ini terutama dipengaruhi oleh memburuknya posisi investasi portofolio 
Indonesia akibat arus modal keluar sebesar -5,54 miliar USD pada Q4 2008. Hal ini mengakibatkan 
pelemahan rupiah menjadi diatas Rp11.800, terdepresiasi 29% (ytd). Sejak saat itu, pembuat 
kebijakan mengambil beberapa langkah moneter dan fiskal yang efektif dan berkelanjutan 
sebagai solusi cepat dalam memitigasi krisis. Bank Indonesia melonggarkan sikap moneternya 
dengan memotong suku bunga acuan, sehingga memicu aliran portofolio kembali ke Indonesia. 
Dari pertengahan 2009 hingga Agustus 2011, total akumulasi aliran modal mencapai USD21,3 
miliar; yang secara signifikan berkontribusi dalam menghambat laju depresiasi dan membantu 
Rupiah menguat hingga sekitar Rp8.500. Terlepas dari penurunan suku bunga, BI juga berhasil 
mengakumulasi cadangan devisanya bersamaan dengan aliran modal yang masuk. Cadangan 
diperlukan sebagai penyangga untuk menahan risiko guncangan eksternal. Gambar 5 
menunjukkan bahwa BI berhasil mengakumulasi tambahan cadangan devisa sebesar USD67 
miliar hingga Agustus 2011 untuk menstabilkan nilai tukar pada angka Rp9.000-8.000. 
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“Kami memperkirakan 
bahwa sikap yang suportif 
terhadap pertumbuhan baik 
dari The Fed maupun bank 
sentral lainnya akan terus 
berlanjut di tahun 2020. Bank 
Indonesia saat ini juga 
berjanji untuk terus 
melakukan pelonggaran 
karena adanya perubahan 
fokus untuk mendukung 
pertumbuhan.” 

Gambar 4:  IDR/USD and Akumulasi Portofolio 
Modal Masuk (Sejak Juni-2007) 

 
Sumber: CEIC 

Gambar 5:  Cadangan Devisa 
(Miliar USD)   

Sumber: CEIC 
 

Tidak diragukan lagi bahwa perlambatan ekonomi global yang akan datang akan mempengaruhi 
pergerakan Rupiah. Meskipun pada tahun 2020 saluran transmisi guncangan global ke ekonomi 
domestik melalui saluran aliran modal belum terlihat dengan jelas, ketidakpastian dapat memicu 
tindakan spekulatif di pasar valuta asing dan pasar modal. Hal Ini dapat memengaruhi ekspektasi 
publik, yang pada akhirnya akan memicu adanya transmisi ke pasar domestik. Indonesia dapat 
belajar dari pengalaman yang didapat dari krisis keuangan global 2008 untuk mengatasi dampak 
eksternal terhadap perekonomian domestik. Krisis keuangan global mulai memberikan dampak 
negatif pada pasar modal Indonesia pada pertengahan 2008, kemudian secara signifikan 
mengurangi arus modal masuk pada saham dan obligasi pada akhir tahun 2008. Berdasarkan apa 
yang terjadi pada GFC, ada jeda satu tahun dari saat krisis dimulai di AS pada pertengahan 2007 
hingga terjadinya aliran modal mulai keluar dari Indonesia (Gambar 4). Sementara itu, dampak 
dari gejolak portofolio ke sektor riil terasa setelah setengah tahun. Jadi, butuh setidaknya satu 
setengah tahun bagi krisis global untuk sepenuhnya mempengaruhi perekonomian domestik. Jika 
mekanisme itu berlaku, Indonesia mungkin perlu mengambil tindakan preventif untuk 
menangani efek limpahan dari potensi resesi di AS tahun depan karena ini mungkin akan 
mempengaruhi ekonomi domestik di tahun 2021. 

Proyeksi adanya resesi di tahun 2020 semakin nyata dan The Fed terus mengintensifkan sikap 
kebijakannya yang non-agresif, dengan meningkatnya probabilita penurunan suku bunga oleh 
Fed di bulan ini hingga akhir 2019. Kami memperkirakan bahwa sikap yang suportif terhadap 
pertumbuhan baik dari The Fed maupun bank sentral lainnya akan terus berlanjut di tahun 2020. 
Bank Indonesia saat ini juga berjanji untuk terus melakukan pelonggaran karena adanya 
perubahan fokus untuk mendukung pertumbuhan. Kami berharap BI setidaknya menahan suku 
bunga pada tahun 2020 sampai terjadinya gejolak nilai tukar Rupiah. Kemungkinan ada ruang 
untuk pemotongan lebih lanjut sebesar 25bps oleh BI di tahun 2020 jika Rupiah terdepresiasi 
lebih dalam atau untuk menyesuaikan dengan pergerakan suku bunga Fed. Kami melihat bahwa 
ketika krisis terjadi, hal itu akan mempengaruhi sistem keuangan Indonesia dengan memicu arus 
modal keluar yang akan memberikan tekanan besar pada Rupiah. Namun, jika BI dapat 
memitigasi risiko tersebut, itu akan mendorong modal mengalir kembali ke Indonesia setelah 
periode turbulensi berakhir. Berkaca pada apa yang terjadi selama GFC, dengan berlanjutnya 
aliran dana asing setelah krisis, BI mengakumulasi setidaknya setengah dari cadangan devisanya 
selama periode setelah krisis keuangan global hingga pertengahan 2011. Jika perlambatan 
ekonomi global saat ini akan semakin memburuk kedepannya, maka BI perlu mengakumulasi 
cadangan devisanya hingga mencapai Rp34 miliar, sesuai dengan akumulasi cadangan devisa 
yang diperlukan setelah GFC 2008. Untuk mengatasi pelemahan Rupiah selama 2018, BI 
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menggunakan cadangan devisanya sebesar USD17 miliar, sehingga turun dari USD132 miliar 
menjadi USD115 miliar. Sejak saat itu, BI terus mengumpulkan cadangan devisa sampai sekarang. 
Kami memperkirakan cadangan Valas pada tahun 2020 akan mencapai sekitar Rp150 miliar, di 
mana cadangan tersebut akan cukup untuk menstabilkan Rupiah di sekitar Rp14.000-14.200. 

 

 

Kredit yang Lesu dan Permintaan yang Melemah 

Melihat kondisi pasca-GFC di sektor perbankan domestik, kredit mengalami pertumbuhan ke titik 
tertingginya yaitu 35% pada Q4 2008. Pada saat yang sama, rasio NPL anjlok dari 6,1% pada Q1 
2007 menjadi 3,3% pada Q4 2008, menunjukkan bahwa kredit tumbuh lebih cepat dibandingkan 
kredit macet. Rasio NPL kemudian secara bertahap menurun hingga berakhirnya era commodity 
boom. Sejak saat itu, perlambatan ekonomi, pelebaran defisit perdagangan, fluktuasi mata uang, 
dan serangkaian pengetatan kebijakan moneter pada 2013-2016 memberikan tekanan pada 
kinerja sektor perbankan karena rasio NPL perbankan secara perlahan meningkat hingga sebesar 
3,2% pada September 2016, dengan pertumbuhan sekitar 30% per tahun pada periode 2014-
2016. Sementara itu, pertumbuhan kredit merosot dari 25,9% pada Q2 2012 menjadi hanya 7% 
pada Q3 2016, yang menunjukkan pertumbuhan kredit macet yang besar seiring dengan 
melemahnya pertumbuhan kredit selama 2013-2016. Sejak saat itu, kami belum melihat banyak 
peningkatan dalam kualitas aset bank sampai dengan Q2 2019. Meskipun rasio NPL mulai 
menurun dan pertumbuhan kredit perlahan pulih, pertumbuhan NPL menunjukkan bahwa ada 
peningkatan pertumbuhan kredit macet. 

Gambar 6: Pertumbuhan Kredit and NPL,  
2007Q1-2019Q2 (%) 

 
Sumber: CEIC 
  

Gambar 7: Credit Growth by Purposes,  
2016Q1-2019Q2 (YoY, %) 

 
Sumber: CEIC 

Pertumbuhan PDB yang lambat pada Q2 2019 (5,05%) dan tekanan inflasi yang relatif rendah 
telah mendorong Bank Indonesia untuk melanjutkan tindakannya dalam mendukung 
pertumbuhan dengan kebijakan moneter yang akomodatif dan sikap kebijakan yang lebih dovish. 
Siklus pelonggaran yang sedang berlangsung merangsang pertumbuhan kredit untuk naik 
menjadi 10,67% (yoy) pada Q2 2019 dibandingkan dengan 10,37% pada kuartal sebelumnya. 
Selain itu, pertumbuhan kredit investasi tetap kuat, naik menjadi 14,63% (yoy) dari 12,58% pada 
Q1 2019. Namun, kami tidak melihat adanya tren serupa pada pertumbuhan kredit modal kerja 
dan konsumsi karena kredit konsumsi hanya tumbuh secara moderat sebesar 8,35% (yoy) (8,19% 
di Q1 2019) sementara pertumbuhan kredit modal kerja melambat menjadi 9,96% (yoy) di Q2 
2019 dari 10,53% (yoy) di Q1 2019. Dengan pelonggaran kebijakan moneter dan penurunan suku 
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“…rasio NPL harus dikelola 
dengan hati-hati dengan 
cara mempertahankan 
pertumbuhan yang stabil 
namun rendah untuk 
mengantisipasi risiko 
terjadinya kredit macet di 
masa depan.” 

bunga dalam tiga bulan terakhir secara berturut-turut, kami memperkirakan adanya kenaikan 
pertumbuhan kredit pada Q3 2019. 

Melihat dari NPL di seluruh sektor ekonomi pada Q2 2019, rasio NPL menurun di seluruh sektor 
kecuali manufaktur. Rasio NPL yang menurun terlihat di beberapa sektor seperti perdagangan 
grosir & eceran, pertanian, konstruksi, di mana rasio tersebut turun menjadi 3,8%, 1,39%, dan 
3,7% dari total pinjaman masing-masing pada Q2 2019. Suku bunga yang relatif rendah di periode 
mendatang diharapkan untuk membantu tren NPL di sektor-sektor tersebut tetap terkendali 
meskipun permintaan yang lemah dan harga komoditas yang rendah sebagai dampak dari gejolak 
global. 

Gambar 8: Pinjaman dan NPL dari Sektor 
Perdagangan Grosir dan Eceran

 
Sumber: CEIC  

Gambar 9: Pinjaman dan NPL dari Sektor 
Industri Manufaktur 

 
Sumber: CEIC 

 
Gambar 10: Pinjaman dan NPL dari Sektor 

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 

 
Sumber: CEIC 
  

Figure 11: Pinjaman dan NPL dari Sektor 
Konstruksi 

 
Sumber: CEIC 

Dengan mempertimbangkan potensi resesi pada tahun 2020, rasio NPL harus dikelola dengan 
hati-hati dengan cara mempertahankan pertumbuhan yang stabil namun rendah untuk 
mengantisipasi risiko terjadinya kredit macet di masa depan. Kami percaya bahwa pemulihan 
permintaan pinjaman, ditambah dengan tingkat suku yang bunga rendah, akan mendukung 
pertumbuhan kredit pada tahun 2020. Kami melihat bahwa bank dapat memperluas pinjaman 
mereka di tahun berikutnya, didukung oleh inisiatif kebijakan pemerintah untuk pasar keuangan, 
seperti kredit untuk UKM atau KUR (Kredit Usaha Rakyat). 
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Risiko Eksternal Terus Menghambat Pertumbuhan Ekonomi 

Tanda-tanda resesi juga meningkatkan kekhawatiran adanya potensi guncangan dari ketegangan 
perdagangan, yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan ancaman 
pemerintah AS untuk mengenakan tarif tambahan untuk ekspor Cina dan tarif baru untuk ekspor 
Uni Eropa. Kembali ke tahun 2009, ekspor Indonesia merosot 15% (yoy) akibat terjadinya krisis 
keuangan global, sementara pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,7%. Tren ini 
menunjukkan bahwa transmisi guncangan global ke sektor riil domestik tertinggal sekitar enam 
kuartal dari awal mulanya krisis keuangan di AS pada Q2 2008. Oleh karenanya, apabila krisis AS 
terjadi dalam waktu dekat, kami memperkirakan adanya jeda waktu hingga dampaknya terasa ke 
perdagangan Indonesia. 

Dari Januari hingga Agustus 2019, ekspor Indonesia turun 8% dibandingkan periode yang sama 
tahun lalu. Ini menunjukkan adanya pelebaran defisit transaksi berjalan pada Q2 2019, yang 
berada pada 3,04% dari PDB (USD8,4 miliar) dari 2,6% (USD6,9 miliar) pada Q1 2019. Di tengah 
pola musiman pembayaran pinjaman luar negeri dan pengembalian dividen di Q2, perdagangan 
minyak dan gas pada Q2 2019 melemah menjadi USD3,2 miliar defisit, jauh lebih dalam dari defisit 
USD2,2 miliar pada kuartal sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan kita bahwa peningkatan CAD 
pada Q1 2019 kemungkinan hanya sebuah anomali. Harga minyak mentah yang relatif lebih tinggi 
dan terus meningkatnya permintaan domestik telah menyebabkan defisit perdagangan minyak 
dan gas yang terus-menerus sejak 2013. Kami memperkirakan tren ini akan berlanjut hingga 
tahun 2020. Dengan mempertimbangkan bahwa perubahan harga bahan bakar global akan 
secara signifikan mempengaruhi neraca perdagangan, menjaga permintaan domestik merupakan 
tindakan yang diperlukan saat ini. Bagaimanapun, karena neraca perdagangan minyak dan gas 
tetap defisit selama lima tahun terakhir dan hanya berfluktuasi seiring dengan dinamika harga 
minyak mentah, minyak impor bukanlah penyebab utama melebarnya defisit neraca transaksi 
berjalan. Sebaliknya, berurangnya neraca perdagangan non-migas akibat kinerja ekspor yang 
mengecewakan merupakan salah satu hambatan yang memperlebar defisit perdagangan. 

Gambar 12: Monthly Trade Balance 
(Nominal) (Jan2013-Sept2018) 

 
Sumber: CEIC 

Gambar 13: Harga CPO dan Batu Bara 
(USD/ton) (Sept ‘11-Sept ‘19) 

 
Sumber: CEIC 
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USD602 pada periode yang sama tahun lalu. Lebih buruk lagi, sejak 2019, Indonesia telah gagal 
mempertahankan pasar minyak kelapa sawit turunan RBD, yang paling signifikan di India karena 
berlakunya tarif impor yang lebih rendah pada RBD Malaysia sebagai hasil kesepakatan dalam 
perjanjian perdagangan bilateral antara India dan Malaysia. Hal ini menyebabkan penurunan 
signifikan dalam jumlah ekspor RBD Indonesia menjadi hanya 0,2 juta ton pada Q1 2019 dari 2,3 
juta ton pada Q4 2018. Pada saat yang sama, ekspor RBD dari Malaysia ke India melonjak menjadi 
0,5 juta ton daripada biasanya. Bersamaan dengan itu, harga batubara yang lebih rendah dari 
USD93 pada Q2 2018 menjadi USD70 pada Q2 2019 juga turut menurunkan ekspor, sehingga 
memperlebar defisit transaksi berjalan. 

Lebih dari itu, lonjakan impor non-migas sejak 2018 juga berkontribusi terhadap meluasnya 
defisit perdagangan. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan kegiatan impor terutama 
dipengaruhi oleh lonjakan pembelian mesin dan peralatan secara tiba-tiba akibat penyelesaian 
proyek-proyek pengembangan infrastruktur utama. Kami memperkirakan bahwa permintaan 
impor jenis ini akan tetap tinggi hingga 2020 seiring dengan tren peningkatan anggaran 
infrastruktur pemerintah. 

Gambar 14: Ekspor Indonesia 
(Q2-2019) 

 
Sumber: CEIC 

Gambar 15: Impor Indonesia 
(Q2-2019) 

 
Sumber: CEIC 

 

Untuk dapat melihat gambaran yang lebih menyeluruh terkait dengan neraca perdagangan, kita 
juga harus melihat secara rinci komponen ekspor dan impor. Seperti yang sudah disebutkan 
sebelumnya, ekspor Indonesia masih didominasi oleh barang mentah, seperti sumber daya 
mineral, lemak nabati dan juga hewani, serta logam dasar, yang seluruhnya berjumlah 40,6% dari 
total nilai ekspor. Kontribusi yang cukup besar dari barang komoditas terhadap PDB 
menyebabkan ketergantungan ekspor pada harga komoditas, khususnya CPO. Di sisi lain, barang 
input dan barang modal cenderung memiliki stabilitas harga yang lebih tinggi dan permintaan 
yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Tren ekspor yang melemah 
ditambah dengan meningkatnya permintaan barang impor menyebabkan defisit surplus 
perdagangan sejak tahun 2018. Ke depannya, kami melihat bahwa kinerja ekspor non-migas tidak 
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neraca perdagangan setidaknya hingga 2020. Selain itu, efek transmisi pada sektor riil yang akan 
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“Jika pemerintah ingin 
meningkatkan permainan 
dan memprioritaskan 
revolusi jangka panjang 
untuk mencapai iklim 
investasi yang bersahabat, 
pemerintah perlu 
mempertahankan sistem 
secara ketat dengan 
melanjutkan reformasi 
ekonomi...” 

datang terlambat apabila terjadinya guncangan global, akan menjaga perdagangan untuk tidak 
jatuh secara signifikan dalam waktu dekat. 

 

 

Investasi yang Melemah pada 2020 

Ukuran komponen investasi dalam PDB, yakni pembentukan modal tetap bruto, hanya tumbuh 
sebesar 5,01% (yoy) pada Q2 2019, ini menyebabkan investasi riil tumbuh 5,02% sepanjang 1H 
2019. Nilai tersebut melambat dari pertumbuhan investasi 6,9% pada periode yang sama di tahun 
lalu. Penundaan proyek infrastruktur akibat meluasnya risiko defisit transaksi berjalan diprediksi 
menjadi salah satu penyebab perlambatan investasi. Sekitar 75% dari pembentukan modal tetap 
bruto digunakan untuk bangunan dan kerangka konstruksi, sementara pertumbuhan untuk jenis 
investasi ini sedikit mengalami penurunan dari 5,6% pada 1H 2018 menjadi 5,5% pada 1H 2019. 
Selain itu, kontributor tertinggi kedua untuk pembentukan modal tetap bruto, yakni mesin dan 
peralatan, hanya tumbuh 9,2% pada 1H 2019, jauh lebih rendah dari 23% pada 1H 2018. 
Keputusan pemerintah untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dengan menahan impor 
diperkirakan telah berkontribusi pada perlambatan investasi untuk mesin dan peralatan.  

Gambar 16: Realisasi FDI 
(Nominal) 

 
 Sumber: CEIC 

Gambar 17: Investasi Asing dan Domestik 
(Nominal) 

 
Sumber: CEIC 

 

Kita dapat melihat tren investasi yang serupa diantara data investasi langsung dari Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) dan data pembentukan modal tetap bruto. Total 
realisasi investasi pada 1H 2019 melambat 14% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. 
Perlambatan 4% (yoy) dari realisasi investasi asing diperkirakan telah berkontribusi pada 
penurunan investasi, sementara realisasi investasi domestik meningkat hingga 19% (yoy). 
Melihat tren realisasi investasi tahun lalu, penurunan realisasi FDI saat ini dapat dijelaskan oleh 
kombinasi kebijakan moneter yang lebih ketat di seluruh dunia, yang kemudian meningkatkan 
biaya pinjaman jangka panjang untuk perusahaan secara global; serta adanya volatilitas Rupiah, 
yang mempengaruhi nilai investasi dari perusahaan asing secara negatif. 

Lebih dari itu, tingginya investasi domestik juga didukung oleh kuatnya pertumbuhan kredit 
untuk keperluan investasi dan modal kerja, yang masing-masing tumbuh 14,6% dan 9,9% pada 
Q2 2019. Di sisi lain, tertinggalnya kinerja industri domestik terus menahan potensi investasi 
asing ke dalam negeri. Upaya yang relatif lambat dari Indonesia dalam mengambil keuntungan 
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perang dagang AS-Tiongkok telah mengalihkan investasi asing ke negara-negara lain, seperti 
Vietnam. Peningkatan investasi asing terbukti telah membantu Vietnam untuk mempertahankan 
nilai ekspor serta pertumbuhan ekonomi, yang diperkirakan mencapai 6,6% tahun ini. 

Penurunan Indeks Kemudahan Berbisnis Indonesia ke posisi 73 pada 2019, dari 72 pada 2018, 
menunjukkan bahwa negara ini relatif lamban dalam mereformasi iklim investasi, dibandingkan 
dengan negara-negara pesaing lainnya. Kompleksitas masalah birokrasi masih menjadi salah satu 
hambatan terbesar bagi investasi Indonesia. Terlalu banyak peraturan, pola pikir serta kesadaran 
akan pentingnya investasi yang berbeda di antara badan-badan pemerintah telah menurunkan 
minat investor asing untuk bergabung dalam investasi jangka panjang di Indonesia. Berdasarkan 
kondisi terkini, kami melihat bahwa investasi masih akan lemah dalam waktu dekat. 

Jika pemerintah ingin meningkatkan persaingan dan memprioritaskan revolusi jangka panjang 
untuk mencapai iklim investasi yang bersahabat, pemerintah perlu mempertahankan sistem 
secara ketat dengan melanjutkan reformasi ekonomi seperti paket kebijakan ekonomi ke-16, 
yang memerlukan pelonggaran dalam pembatasan kepemilikan asing, implementasi yang lebih 
baik dari Online System Submission (OSS), dan intensifikasi fasilitas investasi yang lebih tinggi oleh 
lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.  

 

 

“Winter is Coming” 

Gambar 18: Pertumbuhan PDB dan Industri 
Utama, 2014-2019Q2 

 
Sumber: CEIC 

Gambar 19: Pertumbuhan Sektor 
Manufaktur dan Subsektornya, 2014-2019Q2 

 
Sumber: CEIC 

Ketika perekonomian global mendekati penghujung tahun 2019, terdapat beberapa pola 
mengkhawatirkan yang muncul akibat perlambatan pertumbuhan PDB domestik selama dua 
kuartal berturut-turut. Data ekonomi terbaru menunjukkan perlambatan ekonomi domestic 
dengan pertumbuhan PDB tercatat pada 5,06% (yoy) pada Q2 2019, nilai tersebut sedikit lebih 
rendah dari 5,07% (yoy) pada kuartal sebelumnya; membawa pertumbuhan keseluruhan pada 
1H 2019 menjadi 5,06% (yoy) (Gambar 18). Berbagai tekanan eksternal seperti adanya 
ketegangan geopolitik dan anjloknya harga komoditas, diperparah oleh kondisi domestik yang 
cukup lemah, membuat perlambatan ekonomi ini menjadi pertanda awal dari penurunan lebih 
lanjut yang akan terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Industri manufaktur, sebagai sektor yang 
paling berkontribusi dalam perekonomian domestik, justru mengalami pola yang lebih parah. 
Industri manufaktur tercatat memiliki pertumbuhan sebesar 3,59% (yoy) pada Q2 2019, nilai 
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“Sementara peningkatan 
pertumbuhan mulai terjadi, 
melonjak drastisnya harga 
tiket pesawat masih terasa 
dampaknya karena 
pertumbuhan sektoral yang 
belum mencapai tingkat 
pertumbuhan "normal" 
sebelum kenaikan harga tiket 
pesawat…” 

1H 2019 pada 3,77% (yoy) (Gambar 19 ). Secara keseluruhan, data-data tersebut tidak 
menunjukkan gambaran yang baik tentang perekonomian Indonesia saat ini dan seterusnya 
hingga akhir 2019, memberikan kesan akan masa depan yang suram ke depannya. 

Pertumbuhan manufaktur yang melambat pada empat kuartal belakangan secara berturut-turut 
harus menjadi sumber kekhawatiran bagi perekonomian Indonesia. Data terakhir mengenai 
ekspor dan impor menunjukkan penurunan, yang kemudian memberikan sinyal buruk bagi 
industri manufaktur karena ekspor yang rendah menunjukkan produktivitas yang lebih rendah 
dan impor yang rendah juga merugikan industri manufaktur karena bergantungnya sektor ini 
pada bahan baku yang berasal dari impor. Di sisi lain, makanan dan minuman tercatat sebagai 
subsektor yang paling signifikan dengan pertumbuhan mencapai 7,42% (yoy) pada 1H 2019 (lebih 
tinggi dari kuartal sebelumnya 6,84%). Sementara itu, beberapa subsektor vital bagi 
perekonomian memiliki pertumbuhan negatif, seperti batubara, minyak, dan kilang gas (-1,80%) 
serta produksi logam, komputer, dan peralatan listrik (-0,78%, yoy). Subsektor alat transportasi 
juga tercatat memiliki pertumbuhan negatif 5,41% (yoy) sebagai dampak dari meroketnya harga 
tiket pesawat, yang dimulai pada awal 2019 

Kami melihat adanya faktor-faktor jangka pendek dan jangka panjang yang mendorong 
pelemahan dalam pertumbuhan sektor manufaktur pada Q2 dan 2H 2019. Pertumbuhan 
manufaktur jangka pendek baik di masa lalu maupun saat ini yang relatif menurun disebabkan 
oleh melemahnya permintaan, baik secara global maupun di dalam negeri. Selain itu, 
ketergantungan eksportir Indonesia pada barang impor dan barang modal dalam proses produksi 
membuat produktivitas sektor tersebut cenderung menurun apabila terjadi penurunan pada arus 
impor. 

Gambar 20: Pertumbuhan Perdagangan 
Grosir dan Eceran dan Subsektornya, 2014-

2019Q2 

 
Sumber: CEIC 

Gambar 21: Pertumbuhan Transportasi dan 
Subsektornya, 2014-2019Q2 

 

 
Sumber: CEIC 
 
 

Sektor perdagangan grosir dan eceran hanya tumbuh sebesar 4,62% (yoy) pada Q2 2019 dari 
5,29% (yoy) pada Q1 2019, hal tersebut membuat pertumbuhan secara keseluruhan pada 1H 
2019 menjadi 4,96% (yoy) (Gambar 20). Pertumbuhan yang lebih lemah pada kuartal kedua 2019 
disebabkan oleh tren musiman; penjualan ritel menurun karena konsumsi rumah tanga kembali 
normal pasca pemilihan umum 2019 dan periode perayaan Idul Fitri. Setiap subsektor juga secara 
seragam mencatat penurunan pada 1H 2019 dibandingkan dengan kuartal pertama, termasuk  
subsektor kendaraan bermotor dan sepeda motor yang hanya tumbuh 5,36%, lebih rendah dari 
5,77% pada Q1 2019 dan subsektor kendaraan bermotor dan sepeda motor tumbuh 3,24%, 
dibandingkan dengan 3,29% di Q1 2019 
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Sektor transportasi dan penyimpanan menunjukkan performa yang cukup baik pada Q2 2019 
dengan pertumbuhan 5,78% (yoy), relatif lebih tinggi dari dibandingkan Q1 2019 yang tumbuh 
hanya 5,23%, hal tersebut kemudian membawa pertumbuhan sektor ini menjadi 5,50% (yoy) 
untuk 1H 2019 (Gambar 21). Sementara peningkatan pertumbuhan mulai terjadi, melonjak 
drastisnya harga tiket pesawat masih terasa dampaknya karena pertumbuhan sektoral yang 
belum mencapai tingkat pertumbuhan "normal" sebelum kenaikan harga tiket pesawat, yaitu 
sekitar 7%. Lebih lanjut, subsektor angkutan udara masih mencatat pertumbuhan negatif sebesar 
dua digit selama dua periode berturut-turut yaitu 12% (yoy) pada 1H 2019. Sementara sebagian 
besar subsektor lainnya mencatat peningkatan pertumbuhan pada Q2 2019 dibandingkan 
dengan Q1 2019, sebagai akibat dari adanya manfaat proyek infrastruktur besar yang sedang 
berlangsung. Penurunan yang cukup signifikan dalam pertumbuhan transportasi udara dirasa 
cukup mengkhawatirkan karena subsektor tersebut berkontribusi cukup signifikan terhadap total 
PDB dan berpotensi menambah risiko tingkat pertumbuhan PDB Indonesia tidak akan mencapai 
5% pada tahun 2019. 

 

 

Peningkatan Konsumsi yang Cukup Diproyeksikan Akan Terus Berlanjut 

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat ke tingkat 5,23% di Q2 
2019 dibandingkan dengan 5,02% di Q1 2019 karena terjadinya penguatan pertumbuhan 
penjualan ritel, yang kemudian membawa pertumbuhan hingga 5,12% (yoy) pada 1H 2019. 
Komponen yang mendorong pertumbuhan konsumsi ini adalah penjualan pakaian, peralatan 
rumah tangga, dan barang-barang lainnya. Dapat dilihat bahwa sebagian besar komponen yang 
menyumbang angka pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga meningkat pesat pada Q2, 
dengan komponen transportasi dan komunikasi sebagi pengecualian karena menunjukkan 
perlambatan sebesar 4,86% di Q2 2019 dari 4,94% di Q1 2019. Pertumbuhan konsumsi yang lebih 
lambat pada komponen transportasi dan komunikasi disebabkan oleh tingginya harga tiket 
pesawat yang kemudian berujung pada penurunan besar-besaran jumlah penumpang. 

Gambar 22: Kontribusi Komponen PDB,  
2015Q1-2019Q2 (%) 

 
Sumber: CEIC 

Gambar 23: Pertumbuhan Konsumsi Rumah 
Tangga dan Komponennya, 2015-2019Q2 

  
Sumber: CEIC 

 
Pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar pada 
pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yakni sebesar 5,39% (yoy) pada Q2 2019, menjadikan 
konsumsi secara keseluruhan tumbuh sebesar 5,39% (yoy) pada 1H 2019. Lebih jauh, 
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pengeluaran untuk peralatan, pakaian, alas kaki, dan perawatan juga meningkat masing-masing 
sebesar 5,05% dan 5,22% pada Q2 2019 dibandingkan dengan 4.72% dan 4.91% pada kuartal 
sebelumnya, yang kemudian membawa keseluruhan kenaikan sebesar 4.89% dan 5.06% pada 1H 
2019. Demikian juga pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan yang terus menguat sebesar 
6,28% pada 1H 2019 di tengah maraknya pengeluaran pemerintah untuk program subsidi. 

Di tengah ketidakpastian global yang memicu perlambatan pertumbuhan pada ekonomi 
Indonesia, kami percaya bahwa kondisi ekonomi makro di dalam negeri akan tetap stabil pada 
2H 2019 dan 2020. Prioritas pemerintah Indonesia saat ini dan dalam waktu dekat akan fokus 
pada stabilitas dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan. Namun demikian, usaha dalam 
meningkatkan pertumbuhan investasi di luar basis 2018 yang cukup tinggi yaitu 6,48% akan 
menjadi tantangan bagi ekonomi. Perlu dicatat pula bahwa, jika kita ingin mempertahankan 
tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 5%, maka peningkatan konsumsi menjadi hal yang sangat 
penting karena kegiatan tersebut menyumbang 56% dari total PDB Indonesia.  

Sementara itu, terdapat kemungkinan perlambatan konsumsi di tahun depan karena adanya 
kekhawatiran akan resesi, yang kemudian menyebabkan perilaku masyarakat untuk menunda 
pengeluaran, terutama pada barang-barang tahan lama, dan mengalihkannya ke tabungan. 
Sebagai upaya mitigasi krisis, pemerintah Indonesia perlu melakukan kebijakan dari sisi 
pengeluaran dengan menyuntikkan lebih banyak stimulus fiskal, yang dapat menciptakan efek 
pengganda lebih tinggi pada tingkat konsumsi. Hasilnya diperkirakan akan lebih signifikan jika 
pengeluaran pemerintah mengalir ke kelas menengah ke bawah, karena kategori ini terdiri dari 
sebagian besar konsumsi pribadi. Kami melihat bahwa konsumsi pribadi akan tetap kuat dan 
terus menjadi pendorong utama pertumbuhan pada tahun 2020. Selain itu, dengan adanya 
proyeksi inflasi yang stabil-rendah pada tahun berikutnya, peningkatan konsumsi juga harus 
didukung oleh pengeluaran dan konsumsi dari pemerintah, seperti pengeluaran sosial yang 
tercermin dalam anggaran 2020. 

Outlook Inflasi: Terkendali untuk Tahun yang Akan Datang 

Akselerasi pertumbuhan konsumsi juga didorong oleh tingkat keyakinan konsumen yang lebih 
baik, tercermin dalam indeks kecenderungan konsumen yang lebih tinggi pada Q2 2019 (125,6) 
dari kuartal sebelumnya (104,3). Namun demikian, hal ini mungkin tidak terlihat pada tren inflasi 
inti bulanan. Permintaan dan konsumsi domestik yang lamban telah menurunkan tingkat inflasi 
inti. Seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 25, inflasi inti bulanan turun menjadi 0,29% 
setelah berada pada titik tertinggi di tahun ini sebesar 0,43% (mtm). Dilihat dari data tahunan, 
inflasi inti dan inflasi umum pada bulan September 2019 masih terkelola pada 3,32% dan 3,39% 
(yoy), sesuai dengan target inflasi Bank Indonesia. 

Kami melihat bahwa inflasi akan tetap terkendali pada 2H 2019. Meski demikian, terdapat 
potensi guncangan dari volatilitas harga pangan seiring dengan dimulainya musim panen, dengan 
kemungkinan yang lebih kecil akan hadirnya El-Nino selama musim hujan. Di sisi lain, jika 
pemerintah berkomitmen untuk tidak meningkatkan bantuan seperti subsidi pada harga bahan 
bakar dan tarif dasar listrik, maka hal tersebut juga akan membantu menstabilkan inflasi. Kami 
melihat kemungkinan kenaikan signifikan pada harga yang diatur pemerintah menjadi lebih kecil 
di tahun depan akibat usaha dalam mendukung daya beli. Oleh karena itu, inflasi diperkirakan 
akan tetap pada tingkat yang dapat dikelola selama sisa 2H 2019 dan 2020. 
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“Pemangku kepentingan 
ingin melihat adanya 
peningkatan dalam kerangka 
manajemen fiskal yang 
berhati-hati baik dalam 
mengendalikan defisit fiskal 
maupun rasio utang.” 

 

 

Gambar 24: Tingkat Inflasi (%, y.o.y) 

 
Sumber: CEIC 

Gambar 25: Tingkat Inflasi (%, mtm) 

 
Sumber: CEIC 

 

 

Terkait dengan proyeksi akan adanya krisis ekonomi global, BI masih memiliki ruang untuk 
melonggarkan suku bunga acuannya sebelum flight to safety mulai terjadi di arus modal 
portofolio. Di sisi lain, para pembuat kebijakan fiskal juga perlu mempersiapkan langkah-langkah 
jangka pendek serupa. Untuk mencegah resesi agar tidak terlalu parah, langkah-langkah fiskal 
yang mengimbangi siklus ekonomi (counter-cyclical) diperlukan untuk mengelola potensi 
penurunan pada pertumbuhan ekonomi dan permintaan agregat. Namun demikian, stimulus 
fiskal harus tetap dalam konteks kehati-hatian. Stimulus berlebihan untuk mengakomodasi 
potensi guncangan melalui kebijakan-kebijakan ini, selain dapat menyebabkan peningkatan 
inflasi di atas target bank sentral, juga dapat mengakibatkan defisit fiskal dan akumulasi utang 
publik yang tidak sehat.  

Kami melihat bahwa kebijakan fiskal yang kuat sangat dibutuhkan sebagai instrumen kebijakan 
utama untuk menghadapi risiko di masa depan. Selain memperluas basis pajak melalui reformasi 
dan merealokasi anggaran untuk infrastruktur, sekarang juga saatnya untuk membereskan 
masalah struktural seperti subsidi yang kurang produktif. Pengurangan subsidi ini bisa dibarengi 
dengan tambahan pengeluaran sosial.  

Sebagai strategi untuk meningkatkan permintaan rumah tangga, pengeluaran pemerintah perlu 
diarahkan untuk mengatasi ketimpangan yang kemudian akan menciptakan efek pengganda 
tambahan pada pertumbuhan, seperti dengan memprioritaskan pengeluaran sosial untuk 
kebutuhan dasar, misalnya pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kualitas desentralisasi 
fiskal termasuk dana desa. Namun, kebijakan fiskal tetap harus dijalankan dengan hati-hati. 
Pemangku kepentingan ingin melihat adanya peningkatan dalam kerangka manajemen fiskal 
yang berhati-hati baik dalam mengendalikan defisit fiskal maupun rasio utang. 

Dari risiko kredit, perbaikan permintaan pinjaman ditambah dengan tingkat suku bunga yang 
semakin rendah akan mendukung pertumbuhan kredit di masa depan. Perbankan dapat 
memperluas jangkauan pinjaman mereka lebih banyak di tahun berikutnya dengan adanya 
dukungan kebijakan pemerintah untuk pasar keuangan seperti kredit untuk UKM atau KUR 
(Kredit Usaha Rakyat).  
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“…. Tindakan nyata reformasi 
struktural sangat penting 
untuk menumbuhkan sektor 
manufaktur dan 
meningkatkan daya saing 
perdagangan” 

Mengingat lemahnya kinerja perdagangan dan investasi, kami masih melihat kemungkinan 
adanya tekanan pada defisit neraca berjalan, yang mengharuskan pemerintah untuk mengikuti 
melakukan beberapa upaya. Pemerintah Indonesia harus mendorong terjadinya struktur 
ekonomi yang lebih seimbang. Upaya gigih dalam mendukung beberapa industri dalam negeri, 
khususnya industri substitusi impor untuk petrokimia dan industri dasar, akan menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi masa depan yang lebih berkualitas. Bersamaan dengan itu, upaya 
pemerintah untuk menyederhanakan peraturan investasi akan menciptakan iklim investasi yang 
lebih menarik, sehingga investasi dapat tumbuh postitif di masa mendatang. 

Pada sektor domestik, sektor manufaktur sebagai kontributor tertinggi pada PDB juga memiliki 
masalah jangka panjang yang belum ditangani secara memadai oleh pemerintah, terutama 
terkait iklim bisnis dan kepastian untuk investor. Faktanya adalah Indonesia tidak dekat dengan 
posisi strategis mana pun dalam rantai nilai global. Salah satu faktor penting dari rendahnya daya 
tarik investasi Indonesia adalah adanya kebijakan dan praktik yang relatif tidak ramah terhadap 
investasi dan pekerja asing. Rancangan undang-undang untuk memperbaiki peraturan terkait 
ketenagakerjaan di Indonesia belum menunjukkan kemajuan. Beberapa kebijakan yang 
bertentangan pada tingkat regional juga dapat mengurangi daya tarik investasi pada sektor 
manufaktur di Indonesia.  

Meskipun pemerintahan saat ini telah berjanji untuk membuka lebih banyak industri yang dapat 
dimasuki oleh investasi asing dengan menghilangkan daftar negatif, tanpa adanya tindakan nyata 
dan terukur melalui reformasi struktural, tidak akan terjadi perbaikan pada daya tarik investasi. 
Tindakan nyata reformasi struktural sangat penting untuk menumbuhkan sektor manufaktur 
serta meningkatkan daya saing perdagangan.  

 


