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Tahun 2016 menandai dua tahun perjalanan 

pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam 

mengelola ekonomi nasional. Tahun 2016 dapat dikatakan 

sebagai tahun penentuan apakah Indonesia mampu 

mendapatkan momentum pertumbuhan ekonomi setelah 

pada tahun 2015 ekonomi nasional dihantam berbagai 

gejolak ekonomi baik di level global maupun level domestik. 

Pada 2015 ekonomi nasional hanya tumbuh 4,79 persen, 

melambat dibandingkan 2014 yang mencapai 5,02 persen. 

Jika ekonomi nasional mampu mendapatkan momentum 

pada 2016, maka hal tersebut akan menjadi landasan dan 

modal berharga dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi pada tahun-tahun yang akan datang. 

Pada awalnya, optimisme akan perbaikan ekonomi 

Indonesia pada 2016 sempat tinggi setelah pada Triwulan II 

2016, ekonomi Indonesia tumbuh 5,18 persen, atau yang 

tertinggi dalam delapan triwulan terakhir. Hal tersebut tentu 

kembali meningkatkan optimisme terhadap perekonomian 

Indonesia di masa-masa yang akan datang. Namun demikian, 
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pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II tersebut 

dianggap tidak tangguh karena terbantu oleh faktor musiman 

yaitu hari raya dan tahun ajaran baru yang secara otomatis 

meningkatkan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi 

pada triwulan itupun terbantu oleh belanja pemerintah yang 

naik signifikan mencapai 6,28 persen. Hal tersebut terbukti 

pada Triwulan III 2016 dimana pertumbuhan ekonomi 

Indonesia kembali melambat menjadi 5,02 persen. 

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2016 

menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia belum 

mendapatkan momentum dalam menjaga pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dalam beberapa waktu kedepan. 

Berbagai peristiwa yang terjadi di level global maupun 

nasional secara langsung memberikan tekanan pada ekonomi 

nasional.  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Proyeksi Ekonomi 

Indonesia (PEI) 2017 INDEF kali ini mengangkat tema: 

“Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia”. Pemilihan 

topik ini didasarkan kondisi bahwa ekonomi nasional akan 

menghadapi berbagai gejolak dan tantangan baik ditataran 

global maupun domestik pada tahun-tahun yang akan 

datang. 

Pembahasan mengenai ketangguhan ekonomi Indonesia 

akan terbagi menjadi lima bab. Setelah bab pendahuluan ini,  

buku PEI 2017 INDEF ini akan membahas mengenai 

perkembangan ekonomi makro baik perkembangan ekonomi 

global maupun perkembangan ekonomi domesik sebagai 

gambaran mengenai perkembangan ekonomi terkini beserta 
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berbagai tantangan yang harus dilalui pada tahun-tahun yang 

akan datang. Setelah menjelaskan kondisi makro ekonomi, 

pembahasan akan beralih kepada berbagai aspek 

fundamental dalam ekonomi nasional yang memiliki peranan 

yang besar terhadap ketangguhan ekonomi nasional yaitu 

fiskal, produktivitas dan daya saing, likuiditas perekonomian, 

serta kualitas pertumbuhan. Buku ini akan ditutup oleh 

proyeksi ekonomi Indonesia yang sudah rutin dilakukan oleh 

sejak INDEF berdiri pada tahun 1995. 

Perkembangan Ekonomi Makro akan menjelaskan 

kondisi ekonomi baik global maupun domestik sepanjang 

tahun 2016. Pada pembahasan ekonomi global, akan 

dijelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dari negara-

negara utama di dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, dan 

Kawasan Eropa serta negara-negara ekonomi baru (emerging 

economies). Selain itu, akan dibahas mengenai perkembangan 

harga komoditas di pasar global seperti minyak, batu bara, 

dan gas serta penjelasan mengenai perkembangan pasar 

keuangan global. Bagian ekonomi global juga akan 

membahas berbagai peristiwa terkini di level global yang 

diperkirakan akan mempengaruhi ekonomi nasional seperti 

rencana kenaikan the Fed Fund Rate, hasil pemilu Amerika 

Serikat (AS) yang secara mengejutkan menghasilkan Donald 

Trump sebagai presiden AS serta ketidakpastiaan proses 

keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Sedangkan pada 

pembahasan ekonomi domestik akan dibahas berbagi 

indikator ekonomi di Indonesia seperti pertumbuhan 

ekonomi, kinerja perdagangan, nilai tukar dan inflasi, realisasi 

fiskal, investasi, dan indikator kesejahteraan. 
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Menguji Ketangguhan Fiskal akan menjelaskan 

berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh 

fiskal Indonesia. Penjelasan terkait fiskal menjadi perhatian 

dari INDEF mengingat kebijakan fiskal merupakan satu 

instrumen utama yang dimiliki oleh pemerintah dalam 

mendorong ekonomi nasional. Pembahasan pada bab ini akan 

lebih difokuskan kepada efektivitas belanja pemerintah. 

Disamping masalah optimalisasi penerimaan negara dan 

pembiayaan utang juga tetap penting dibahas.  

Produktivitas dan Daya Saing. Ketangguhan ekonomi 

suatu negara akan bergantung dari seberapa produktif dan 

berdaya saingnya suatu negara dibandingkan negara-negara 

lain. Oleh sebab itu, INDEF mengkaji berbagai tantangan dan 

peluang dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya 

saing Indonesia. Beberapa bahasan yang didiskusikan dalam 

bab ini adalah menurunnya daya saing Indonesia dalam 

laporan World Economic Forum (WEF), deindustrialisasi dini 

yang sedang dialami oleh Indonesia, kondisi pasar tenaga 

kerja, inovasi dan teknologi dalam rangka keluar dari 

perangkap negara pendapatan menengah, serta upaya yang 

perlu dilakukan dalam membalikkan trend penurunan ekspor. 

Likuiditas Perekonomian merupakan aspek yang sangat 

penting dalam pembangunan ekonomi karena menjadi darah 

yang memastikan aktivitas ekonomi di suatu negara dapat 

terus bergerak. Meskipun demikian, terdapat sejumlah 

permasalahan yang mengganggu fungsi likuiditas 

perekonomian. Pada bab ini, INDEF berfokus pada beberapa 

aspek seperti dangkalnya pasar keuangan serta 
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disintermediasi perbankan. Selain itu, bab ini juga akan 

membahas tantangan kebijakan moneter seperti koordinasi 

otoritas fiskal dan moneter, stabilitas nilai tukar dan inflasi, 

serta efektivitas 7-days reverse repo rate sebagai suku bunga 

acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi mendiskusikan 

mengenai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam 

rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Pokok 

bahasan akan dimulai dengan menjabarkan pentingnya 

investasi dalam pertumbuhan ekonomi yang ber-

kesinambungan. Dalam konteks tersebut, sejumlah faktor 

yang mempengaruhi investasi akan dibahas secara lebih 

detail. Setelah membahas pentingnya aspek investasi dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional, pembahasan beralih ke 

tantangan serta solusi dalam mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dalam mensejahterakan seluruh 

rakyat Indonesia. 

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017 merupakan bab 

terakhir dari buku ini yang memaparkan proyeksi INDEF 

terkait sejumlah indikator ekonomi nasional seperti 

pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, dan tingkat 

pengangguran, dan tingkat kemiskinan berdasarkan potensi, 

tantangan dan respon kebijakan yang akan dilakukan 

Pemerintah. 
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Gambaran makroekonomi global sepanjang 2016 selain 

berkaitan dengan rebalancing ekonomi China, ketidakpastian 

kenaikan Fed Fund Rate, serta kejatuhan Deutsche Bank, juga 

bertautan erat dengan dinamika politik yang terjadi di 

beberapa negara maju, terutama Inggris dan Amerika Serikat. 

Sementara di tingkat nasional perkembangan makroekonomi 

2016 direfleksikan dari masih terjadinya stagnasi daya beli, 

meskipun telah dikucurkan berbagai Paket Ekonomi, serta 

kebijakan Tax Amnesty yang cukup besar meraih tebusan 

pajak namun masih minim dalam menarik dana repatriasi.       

 

2.1.    Perkembangan Ekonomi Global 

Ekonomi global masih dihadapkan pada berbagai 

ketidakpastian. Terbaru adalah hasil pemilu Amerika Serikat 

(AS) yang memenangkan Donald Trump sebagai calon yang 

dianggap tidak sejalan dengan ekspektasi pasar.  Pasar 

keuangan global bereaksi negatif terhadap hasil pemilu 

tersebut. Sebelumnya, ekonomi dunia harus terguncang oleh 

keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa. Selain itu, 

perkembangan harga komoditas menunjukkan arah positif 
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meski masih dibayang-bayangi potensi penurunan. Lebih 

lanjut, buku Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI) ini akan 

menyajikan perkembangan ekonomi global dan risiko-risiko 

yang mungkin dihadapi pada 2017. 

 

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi 

Kelabu masih mewarnai perekonomian global sepanjang 

2016, terlebih beberapa gejolak dan fenomena semakin 

memperkeruh suasana. Divergensi antara negara maju dan 

berkembang menjadi simbol dari melemahnya kondisi global. 

Tema utama tentu hasil pemilu Amerika yang meleset dari 

perkiraan pasar dan ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate (FFR), 

guncangan Uni Eropa (UE) sejak lahirnya keputusan Inggris 

(Brexit), dan China yang masih cukup kepayahan 

mendongkrak perekonomiannya.  

Di tengah huru-hara kampanye pemilu, perekonomian 

Amerika menunjukkan sedikit perbaikan. Pertumbuhan 

ekonomi meningkat dari 1,4 persen di kuartal II menjadi 2,9 

persen di kuartal III. Peningkatan pertumbuhan ini didorong 

dari beberapa indikator seperti lonjakan kinerja ekspor 

(ekspor kedelai), rebound dari investasi, belanja pemerintah, 

dan lain-lain. Di sisi lain, Fed rate hingga November masih 

dipertahankan di level 0,50 persen. Level ini diprediksi akan 

tetap dipertahankan oleh Janet Yellen sampai bulan 

Desember. Prediksi kenaikan FFR ini menyebabkan 

ketidakpastian tersendiri bagi pasar global. Ke depan, 

perekonomian AS diprediksi masih gloomy. Terpilihnya 

Donald Trump sebagai presiden baru Amerika menjadi trigger 

tersendiri bagi keadaan perekonomian baik global maupun 
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untuk Amerika sendiri. Trump dikhawatirkan akan menjadi 

faktor ketidakpastian baru dalam pemulihan ekonomi dunia. 

Guncangan di Uni Eropa masih belum kunjung reda. Alih-

alih membaik, fenomena Brexit dan kejatuhan Deutsche Bank 

menambah keruh suasana. Jeratan utang yang tak kunjung 

turun (bahkan cenderung naik) masih menjadi pekerjaan 

rumah Uni Eropa. Pertumbuhan ekonomi bahkan sama sekali 

tidak bergerak alias tetap di level 0,3 persen di triwulan III 

(sama seperti triwulan sebelumnya). Lebih lanjut, kinerja 

ekspor juga terus menurun, tingkat pengangguran yang 

masih bertengger di 10 persen menambah kompleksitas 

suramnya perekonomian Uni Eropa.    

Walaupun kemenangan Trump juga cukup mengguncang 

pasar keuangan Jepang sebagai partner ekonomi utama 

Amerika, beberapa indikator perekonomian membaik 

meskipun masih lamban. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Jepang tumbuh sebesar 0,6 persen (yoy) pada triwulan II 2016 

atau lebih baik dari triwulan I yang hanya 0,2 persen (yoy). 

Berkurangnya tingkat pengangguran, meningkatnya konsumsi 

masyarakat sebagai hasil dari pembayaran bonus musim 

panas, perbaikan net ekspor merupakan beberapa 

pendongkrak kenaikan ekonomi Jepang. Quantitative Easing 

(QE) terus didorong oleh Jepang demi mengelola 

perlambatan ekonomi. Meskipun demikian, permasalah 

aging-population masih dan akan tetap menjadi problema 

Jepang pada masa-masa yang akan datang karena 

menghambat produktivitas.  
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China belum menunjukkan perkembangan signifikan, 

walaupun upaya rebalancing terus didorong untuk meredam 

perlambatan. Pertumbuhan ekonomi masih stagnan dikisaran 

6,7 persen. Konsumsi dan investasi bergerak lamban 

walaupun secara umum berada pada angka pertumbuhan 

yang solid.  Potensi devaluasi Yuan juga masih menjadi 

bayang-bayang buruk bagi China namun dengan turunnya 

tingkat outflows di tahun ini tekanan nilai tukar dan 

penurunan cadangan devisa tidak terlalu besar. 

Di tengah lesunya perekonomian global, India tetap 

bertahan sebagai motor global. Program Make in India terus 

dijalankan untuk menarik minat investor. Kepercayaan bisnis 

yang semakin membaik menjadikan India menuai momentum 

mendorong perekonomian. Namun, di triwulan II 2016 

pertumbuhan PDB India mengalami perlambatan menjadi 7,1 

persen (yoy) dari yang sebelumnya (triwulan I) mencapai 7,9 

persen (yoy). Dinamika perekonomian global merupakan salah 

satu pemicu perlambatan pada pertumbuhan ekonomi India. 

Kemarau panjang yang melanda India juga menyebabkan laju 

inflasi kembali meningkat ke posisi 5,67 persen (yoy) pada 

triwulan II dan bergerak menjauh dari target 5 persen (yoy). 

Senada dengan perkembangan global yang cenderung 

merosot, International Monetary Fund (IMF) mengoreksi 

pertumbuhan ekonomi dunia, dari posisi 3,2 persen pada 

publikasi  April menjadi 3,1 persen pada rilis Juli 2016. Koreksi 

pertumbuhan ke bawah tersebut, salah satunya dipengaruhi 

keputusan Inggris untuk ke luar dari Uni Eropa. IMF juga 

mengoreksi pertumbuhan ekonomi negara-negara maju 

menjadi 1,8 persen dari posisi 1,9 persen, karena memiliki 
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integrasi yang tinggi dengan ekonomi Inggris. Bank Dunia 

bahkan lebih pesimis terhadap kondisi global dengan 

memproyeksi pertumbuhan dunia 2016 hanya akan berkisar 

2,4 persen. Sementara itu, perekonomian negara maju 

diperkirakan hanya tumbuh 1,7 persen.  

Tabel 2.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (persen) 

Pertumbuhan PDB ( persen) 
IMF Bank Dunia 

2016 2017 2016 2017 

Dunia 3.1 3.4 2.4 2.8 

Negara maju 1.8 1.8 1.7 1.9 

AS 2.2 2.5 1.9 2.2 

UE 1.6 1.4 1.6 1.6 

Negara Pasar Berkembang 6.4 6.3 3.5 4.4 

Tiongkok 6.6 6.2 6.7 6.5 

India 7.4 7.4 7.6 7.7 

Sumber: IMF dan Bank Dunia, 2016, diolah 

 

2.1.2. Perkembangan Harga Komoditas 

Harga sejumlah komoditas di pasar global mulai 

mengalami peningkatan pada pertengahan tahun 2016, 

setelah sempat anjlok pada triwulan pertama tahun 2016. 

Mulai membaiknya harga komoditas tersebut menjadi kabar 

positif karena menghentikan tren penurunan harga komoditas 

yang sudah terjadi dalam dua tahun terakhir.  

Membaiknya harga komoditas global dimulai oleh 

perbaikan harga komoditas energi pada bulan April 2016 
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yang diikuti oleh perbaikan harga komoditas non energi. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.1, harga komoditas pada 

Februari 2016, hanya 40 persen dari harga komoditas pada 

2010. Namun pada Agustus 2016, harga komoditas energi 

mencapai 57,58 persen dari harga pada 2010. Di saat yang 

bersamaan, harga komoditas energi juga mengalami 

peningkatan dari hanya 74,66 persen menjadi 81,76 persen 

dari harga tahun 2010. 

Gambar 2.1. Perkembangan Harga Komoditas 

 

Sumber: Bank Dunia (2016), diolah 

Catatan: 100 sama dengan harga komoditas tahun 2010 

Jika dilihat secara lebih detail dari setiap komoditas, maka 

komoditas energi dipengaruhi oleh rebound harga minyak 

semenjak triwulan II 2016. Dibandingkan pada awal tahun 

2016, harga minyak pada bulan Juli 2016 sudah meningkat 

lebih dari 62,07 persen, dari US$ 29,78 per barel menjadi US$ 

47 per barel. Anjloknya harga minyak pada awal tahun, 

disebabkan karena lesunya permintaan global dan 

melimpahnya pasokan di dunia pasca dicabutnya sanksi 
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ekonomi Iran. Namun saat ini, harga minyak mengalami 

rebound sebagai akibat dari menurunnya pasokan minyak di 

pasar komoditas global yang berkurang sebesar 300 ribu 

barel per hari dibandingkan 2015. Berkurangnya pasokan 

minyak di pasar global sendiri disebabkan karena berbagai 

peristiwa di negara-negara penghasil minyak seperti 

pemberontakan di Nigeria dan kebakaran hutan di Alberta, 

Kanada yang menghambat produksi minyak di negara-negara 

produsen minyak tersebut. 

Selain harga minyak, harga komoditas energi lainnya 

seperti batubara dan gas juga mengalami tren kenaikan 

sepanjang pertengahan tahun 2016. Harga batubara 

mengalami peningkatan untuk pertama kalinya setelah dalam 

2 tahun terakhir. Penurunan harga batubara akibat 

perlambatan ekonomi dan kebijakan China yang mengurangi 

penggunaan batubara. Padahal China sebagai negara dengan 

konsumsi batubara terbesar dunia. Pada bulan Agustus 2016, 

harga batubara mencapai US$ 67,37 per Juta Ton. Harga 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 35,23 persen 

dibandingkan bulan Januari 2016, yang hanya berada pada 

posisi 49,82 per juta ton. Sama halnya dengan komoditas 

minyak, harga batubara juga mengalami peningkatan sebagai 

akibat dari penurunan produksi yang dilakukan oleh sejumlah 

negara produsen batubara seperti Cina dan Indonesia. 

Kenaikan harga minyak, batu bara, dan gas turut 

memberikan dampak terhadap kenaikan harga komoditas 

unggulan Indonesia. Selain batubara yang merupakan 

komoditas unggulan Indonesia, sejumlah komoditas seperti 

karet, kelapa sawit, kakao, nikel, juga mengalami peningkatan. 
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Gambar 2.2. Perkembangan Harga Minyak, Batubara,  

dan Gas (2013-2016) 

 

Sumber: Bank Dunia, 2016, diolah 

 

Grafik 2.3. Kenaikan Harga Komoditas Unggulan 

Indonesia (ytd) 

 

Sumber: Bank Dunia 
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Proyeksi Harga Minyak  Dunia 

Pada beberapa tahun ke depan, harga minyak 

diperkirakan akan terus mengalami peningkatan meskipun 

laju peningkatannya berada pada level yang tidak terlalu 

signifikan. World Bank memproyeksikan harga minyak akan 

mencapai US$ 53,2 per barel pada 2017 dan US$ 62,7 di tahun 

2018. Peningkatan harga minyak di beberapa tahun ke depan 

memang belum terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh 

belum membaiknya perekonomian global sehingga 

permintaan minyak juga diperkirakan tidak akan mengalami 

lonjakan yang berarti.  

Gambar 2.4. Proyeksi Harga Minyak (2016-2020) 

 

Sumber: IMF dan World Bank (2016) 

 

2.1.3. Perkembangan Sektor Keuangan 

Secara umum, perkembangan sektor keuangan global 

mengalami fluktuasi sepanjang 2016. Fluktuasi tersebut 

didorong oleh kondisi global seperti rencana kenaikan suku 
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bunga The Fed dan keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa 

(Brexit) maupun faktor-faktor di masing-masing negara 

seperti impeachment di Brasil, perlambatan ekonomi di China, 

serta bencana alam yang terjadi di Jepang. Pada bagian ini, 

akan dijelaskan dua hal dalam sektor keuangan global yaitu 

perkembangan bursa saham negara-negara ekonomi utama 

dunia dan juga perkembangan nilai tukar sejumlah mata 

uang. 

 

Perkembangan Bursa Saham 

Salah satu indikator perkembangan sektor keuangan 

suatu negara adalah perkembangan bursa sahamnya. Jika 

melihat kinerja sejumlah bursa saham sepanjang tahun 2016 

(year to date), maka terdapat beberapa bursa saham yang 

mengalami koreksi dan juga ada yang menunjukkan kinerja 

yang positif. Sepanjang tahun 2016, bursa saham yang 

mengalami koreksi adalah bursa saham Nikkei, Shanghai, dan 

Euronext. Koreksi yang terjadi di negara-negara tersebut 

disebabkan oleh sejumlah faktor.  

Pada kasus Nikkei, koreksi terjadi akibat sejumlah faktor 

seperti perlambatan ekonomi yang terus melanda Jepang 

serta gempa di Kumamoto yang membuat sejumlah pabrik 

otomotif dan elektronik menghentikan produksinya. 

Sedangkan pada bursa saham Shanghai, koreksi disebabkan 

oleh kinerja domestik yang masih belum membaik. Kondisi ini 

diperparah dengan keputusan Moody’s yang menurunkan 

outlook rating China pada bulan Maret 2016 dari stabil 

menjadi negatif.  



 
 

Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia | 17  
 

Pada saat yang bersamaan, sejumlah bursa saham 

menunjukan kinerja positif. Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi 

salah satu bursa dengan kinerja paling baik sepanjang tahun 

2016 dimana secara year to date mengalami peningkatan 

sebesar 18,9 persen. Kondisi yang sama juga terjadi di 

sejumlah bursa saham lainnya seperti Dow Jones dan S&P 500 

yang juga mengalami peningkatan. Bursa saham Inggris yang 

awalnya dikhawatirkan mengalami koreksi akibat hasil 

referendum yang secara mengejutkan memutuskan Inggris 

keluar dari Uni Eropa ternyata hanya memberikan dampak 

sesaat. Memang pada saat keputusan tersebut keluar, bursa 

saham Inggris sempat mengalami koreksi yang cukup dalam 

yaitu 5,6 persen dalam 4 hari setelah referendum 

dilaksanakan. Namun dalam kinerja tahun berjalan, bursa 

saham Inggris menunjukkan kinerja yang positif di mana naik 

9,66 persen year to date. 

Gambar 2.5. Perkembangan Bursa Saham di Sejumlah 

Negara 

 

Sumber: Bloomberg, diolah 

Ket: Dalam Satu Tahun Terakhir (persen) (per tanggal 2 November) 
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Perkembangan Nilai Tukar 

Indikator lainnya dalam menilai perkembangan sektor 

keuangan global adalah perkembangan nilai tukar dari 

sejumlah mata uang negara-negara di dunia terhadap US 

Dollar. Sama halnya dengan perkembangan bursa saham, 

perkembangan nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh 

faktor global maupun faktor domestik. Sejumlah mata uang 

sempat mengalami fluktuasi yang dalam ketika Inggris 

memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa.  

Ketidakpastian ekonomi Inggris dan Uni Eropa membuat 

sejumlah investor memutuskan untuk memindahkan asetnya 

dari mata uang GBP menjadi USD dan Yen. Hal ini membuat 

USD dan Yen mengalami penguatan pada beberapa waktu 

setelah keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa. Dollar AS 

misalnya, mengalami penguatan sebesar 1,92 dalam indeks 

DXY dan dan ditutup pada level 95,448, dari 93,529 pada 23 

Juni 2016, atau satu hari setelah hasil referendum 

menunjukkan bahwa Inggris keluar dari Uni Eropa. Di saat 

yang bersama, GBP mengalami depresiasi di mana nilai 

tukarnya terhadap USD mengalami depresiasi yang sangat 

tajam dan mencapai level 1,3225 atau paling rendah dalam 31 

tahun tearkhir. 

Selain faktor Brexit, nilai tukar mata uang negara-negara 

di dunia juga dipengaruhi oleh rencana The Fed untuk 

menaikkan suku bunga Fed Fund Rate. Hal ini membuat  

sejumlah mata uang mengalami depresiasi sepanjang tahun 

2016. Hanya beberapa mata uang saja yang mengalami 

apresiasi (ytd) seperti Peso Filipina, Yuan Cina, dan Dollar 
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Australia. Sedangkan sejumlah mata uang seperti Lira Brasil, 

Yen Jepang, dan Poundsterling mengalami depresiasi yang 

sangat dalam, lebih dari 10 persen dibandingkan awal tahun 

2016. 

Gambar 2.6. Perkembangan Nilai Tukar Sejumlah Mata 

Uang dalam Satu Tahun Terakhir (persen) 

 

Sumber: Tradingeconomics, 2016, diolah 

 

2.1.4. Risiko Ekonomi Global 2017 

Perekonomian global sepanjang 2017 ke depan akan 

dipengaruhi sejumlah situasi dan perkembangan ekonomi. 

Beberapa perkembangan yang meningkatkan risiko ekonomi 

global sepanjang tahun 2017 antara lain adalah rencana 

kenaikan Fed Fund Rate, proses keluarnya Inggris dari Uni 

Eropa, serta kejatuhan dari Deutsche Bank. Penjelasan dari 

ketiga risiko tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

Rencana Kenaikan Fed Fund Rate 

Risiko pertama ekonomi global tahun 2017 adalah 

rencana kenaikan Fed Fund Rate. Kenaikan Fed Fund Rate 
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merupakan lanjutan dari program normalisasi kebijakan 

moneter Amerika Serikat yang sudah dimulai pada 2013 

ketika Amerika Serikat menghentikan program quantitative 

easing. Setelah menghentikan program quantitative easing, 

AS melanjutkan dengan menaikan Fed Fund Rate pada 

Desember 2015, atau yang pertama kalinya sejak tahun 2006, 

menjadi 0,5 persen.  

Pada awalnya, AS berencana menaikkan Fed Fund Rate 

lebih dari empat kali sepanjang tahun 2016 secara bertahap. 

Namun demikian, belum solidnya berbagai data ekonomi 

membuat The Fed berulangkali menunda rencana menaikkan 

Fed Fund Rate. Sebagai otoritas moneter di AS, the Fed 

membuat keputusan terkait the Fed Rate berdasarkan 

sejumlah indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi 

baik AS dan ekonomi global, inflasi, dan tingkat 

pengangguran. Jika merujuk pada data pengangguran, maka 

kemungkinan menaikkan Fed Fund Rate sangatlah tinggi 

karena tingkat pengangguran di Amerika Serikat terus 

mengalami penurunan hingga mencapai 4,9 persen.  

Walaupun dalam beberapa bulan terakhir tingkat 

pengangguran tidak mengalami perubahan yang signifikan, 

namun jumlah lapangan kerja yang tercipta konsisten 

mengalami meningkat. Terus konsistennya penciptaan 

lapangan kerja dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan 

bahwa kinerja lapangan kerja AS yang baik. Meskipun 

demikian, walaupun data pengangguran terus mengalami 

perbaikan namun pada berbagai pertemuan Federal Open 

Market Committee (FOMC) memutuskan untuk menunda 

kenaikan Fed Fund Rate. Terakhir pada pertemuan September 



 
 

Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia | 21  
 

lalu, FOMC memutuskan untuk kembali menunda kenaikan 

the Fed Fund rate. Keputusan tersebut didasari oleh beberapa 

faktor antara lain data inflasi yang walaupun terus mengalami 

peningkatan tetapi masih berada pada posisi 1,5 persen atau 

di bawah target FOMC sebesar 2 persen serta perkembangan 

ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. 

Walaupun memutuskan untuk menunda kenaikan Fed 

Fund Rate, namun banyak kalangan menilai bahwa pada 

pertemuan Desember nanti FOMC akan memutuskan untuk 

menaikkan suku bunganya. Hal tersebut didasari oleh proyeksi 

bahwa pada jangka menengah inflasi akan mencapai angka 2 

persen akibat dari mulai pulihnya harga komoditas energi 

global seperti minyak serta sebagai akibat dari semakin 

kuatnya kinerja sektor tenaga kerja di AS. Kenaikan suku 

bunga The Fed diperkirkan tidak akan berhenti hingga akhir 

2016. The Fed diperkirakan akan terus menaikkan suku 

bunganya secara bertahap pada tahun 2017. 

Kenaikan suku bunga the Fed tentu akan membuat 

menguatnya Dollar terhadap sejumlah mata uang dunia 

termasuk Rupiah. Hal tersebut tentu akan meningkatkan risiko 

bagi kegiatan ekonomi yang menggunakan transaksi dollar 

termasuk utang luar negeri yang akan terkena dampak dari 

kebijakan ini. Walaupun demikian, dampak dari kebijakan ini 

diperkirakan tidak akan sebesar pada tahun lalu ketika the Fed 

menaikkan suku bunga. Hal ini mengingat otoritas pembuat 

kebijakan di sejumlah negara termasuk Indonesia sudah 

mempersiapkan langkah-langkah menghadapi risiko kenaikan 

suku bunga the Fed.  
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Hasil Pemilu Amerika Serikat 

Ketidakpastian lainnya pada ekonomi global sepanjang 

2017 dipengaruhi oleh hasil pemilu Amerika Serikat yang 

secara mengejutkan memenangkan Donald Trump sebagai 

Presiden AS selanjutnya. Hasil pemilu ini dianggap 

mengejutkan karena berdasarkan berbagai polling sebelum 

pemilu dilaksanakan, Donald Trump berada di belakang 

Hillary Clinton. Namun pada akhirnya, Donald Trump berhasil 

memenangkan pemilu AS setelah mendapatkan mayoritas 

suara elektoral. 

Beberapa saat setelah hasil pemilu AS dipublikasikan, 

sejumlah mata uang negara-negara berkembang mengalami 

depresiasi yang cukup tajam dengan Meksiko sebagai negara 

yang paling terkena dampak dari hasil pemilu ini. Peso 

Meksiko mengalami depresiasi terhadap Dollar Amerika 

sebesar 11 persen. Depresiasi tersebut juga merupakan yang 

paling parah dalam sejarah Peso Meksiko. Guncangan tidak 

saja terjadi pada pasar mata uang, tetapi juga pada bursa 

saham sejumlah negara termasuk Indonesia.  

Di AS sendiri, bursa saham mengalami koreksi sebesar 1,5 

persen pada perdagangan pagi hari setelah hasil pemilu AS 

keluar. Di saat yang bersamaan bursa-bursa saham utama di 

Asia berguguran. Nikkei Jepang dan Hang Seng Hong Kong 

menjadi top losser setelah indeks sahamnya terkoreksi 

masing-masing 5,4 persen dan 2,2 persen. Kondisi berbeda 

justru terjadi di pasar saham Rusia dimana indeks sahamnya 

mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen. Kondisi ini 

disebabkan karena para investor berekspektasi bahwa Trump 

dan President Rusia akan membangun hubungan yang positif 

dan kuat. 
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Pada jangka menengah, hasil pemilihan ini menimbulkan 

ketidakpastian ekonomi global karena Donald Trump memiliki 

sejumlah program ekonomi yang sangat bertentangan 

dengan program ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah 

Barrack Obama saat ini. Salah satu kebijakan ekonomi yang 

sangat kontras adalah kebijakan perdagangan dimana Trump 

mengutarakan niat untuk menggunakan pendekatan 

proteksionis dalam kebijakan perdagangannya. Hal ini tentu 

akan mempengaruhi kepastian pelaksanaan Trans Pacific 

Partnership (TPP) yang sudah dinegosiasi sejak 7 tahun lalu. 

Lebih dari itu, perdagangan antara AS dan China juga 

diperkirakan akan mengalami perubahan. Selama masa 

kampanye, Trump selalu menyampaikan permasalahan 

perdagangan AS-China di mana AS mengalami defisit 

perdagangan yang cukup besar (USD 367 miliar).  Trump 

berargumen bahwa defisit perdagangan yang dialami oleh AS 

disebabkan kebijakan manipulasi mata uang Yuan yang 

dilakukan oleh Pemerintah China yang membuat barang-

barang dari China menjadi lebih kompetitif. Oleh sebab itu, 

Trump berencana untuk melakukan sejumlah kebijakan yang 

lebih proteksionis untuk menurunkan defisit perdagangan 

dengan China. Kondisi ini tentu akan semakin memperparah 

perekonomian China yang dalam beberapa tahun terakhir 

mengalami perlambatan ekonomi.  

 

Brexit: Hard Brexit atau Soft Brexit? 

Risiko ekonomi global lainnya adalah proses keluarnya 

Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah Brexit. 

Pada 23 Juni 2016 lalu, secara mengejutkan Inggris 

memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa setelah hasil 
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referendum menunjukkan mayoritas masyarakat Inggris (51,9 

persen) menginginkan agar Inggris keluar dari Uni Eropa. Hasil 

ini memberikan pengaruh terhadap kondisi politik di negara 

tersebut karena Perdana Menteri David Cameron sebagai 

pihak yang berada pada kubu yang memilih tetap menjadi 

anggota UE mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh 

Theresa May yang berada pada kubu Brexit. 

Hasil referendum yang mengejutkan tersebut langsung 

memberikan dampak terhadap perekonomian global. Sesaat 

setelah keputusan referendum menunjukkan Inggris keluar 

dari Uni Eropa, pasar keuangan global langsung mengalami 

guncangan dimana para investor melakukan aksi jual dan 

mengalihkannya ke investasi yang dianggap sebagai save 

haven seperti obligasi pemerintah. Kondisi ini membuat bursa 

saham Inggris mengalami koreksi yang cukup tajam. Di saat 

yang bersamaan, para investor juga mengalihkan investasinya 

dari Inggris ke sejumlah negara yang dianggap lebih stabil 

seperti Amerika Serikat dan Jepang. Kondisi ini juga membuat 

poundsterling Inggris (GBP) mengalami pelemahan yang 

cukup tajam terhadap US dollar.  

Terpuruknya pasar keuangan terhadap hasil referendum 

Inggris disebabkan adanya ketidakpastian ekonomi global 

pasca Inggris keluar dari Uni Eropa. Konsekuensi utama dari 

keluarnya Inggris dari Uni Eropa adalah hilangnya akses 

Inggris terhadap ekonomi Uni Eropa baik dalam bentuk 

perdagangan bebas, transaksi keuangan, investasi, maupun 

tenaga kerja. Kondisi ini tentu akan memengaruhi ekonomi 

Inggris dan kawasan Uni Eropa. Ketidakpastiaan akan dampak 

dari hubungan baru inilah yang membuat para investor 
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mengalihkan asetnya sehingga pada akhirnya pasar keuangan 

mengalami guncangan. 

Lima bulan setelah Inggris memutuskan keluar dari Uni 

Eropa, pasar keuangan sudah mulai stabil. Pasar saham Inggris 

sudah kembali menunjukkan kinerja yang positif. Walaupun 

sudah kembali stabil, namun ujung dari keputusan Brexit 

masih belum pasti. Hal ini karena Inggris belum memutuskan 

bentuk Brexit. Hingga hari ini, perdebatan masih muncul 

antara apakah Inggris keluar dari Uni Eropa seutuhnya (Hard 

Brexit) atau keluar dari Uni Eropa tetapi masih 

mempertahankan sejumlah akses ke ekonomi Uni Eropa (Soft 

Brexit). Jika Inggris memutuskan untuk memilih Hard Brexit, 

maka Inggris menyerahkan akses terhadap pasar tunggal dan 

custom union. Sebagai gantinya, Inggris akan menggunakan 

kesepakatan dengan World Trade Organization (WTO) dalam 

melakukan hubungan dagang dengan negara-negara Eropa. 

Sebaliknya, keputusan Soft Brexit berarti Inggris tidak akan 

memiliki kekuatan politik di Uni Eropa dimana tidak ada 

perwakilan dari Inggris di Parlemen Uni Eropa dan Perdana 

Menteri Inggris tidak dapat mengikuti pertemuan kepala 

negara Uni Eropa. Meskipun demikian, Inggris masih 

mempertahankan akses terhadap pasar tunggal dan custom 

union. Model ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Norwegia 

dan Islandia di mana kedua negara tersebut tidak memiliki 

kekuatan politik di Uni Eropa tetapi masih memiliki akses 

ekonomi ke Uni Eropa.  

Belum pastinya keputusan Inggris tersebut membuat 

segala kemungkinan masih dapat terjadi. Namun demikian, 

keputusan Hard Brexit dianggap dapat lebih memberikan 
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dampak kejutan dibandingkan Soft Brexit mengingat Soft 

Brexit hanya akan mempengaruhi hubungan politik Inggris 

dengan Uni Eropa sementara hubungan ekonomi diperkirakan 

akan tetap sama. Pada akhirnya keputusan apakah Inggris 

memilih untuk Hard Brexit atau Soft Brexit akan ditentukan 

oleh keputusan politik dari Perdana Menteri Inggris. 

 

2.2. Perkembangan Ekonomi Domestik 

Perekonomian domestik masih diwarnai tren 

perlambatan dan kualitas pertumbuhan yang belum membaik. 

Walaupun sudah berada pada angka di atas 5 persen, target 

pertumbuhan pada APBNP 2016 sebesar 5,2 persen diprediksi 

tidak tercapai pada akhir 2016. Pertumbuhan yang rendah dan 

tren perlambatan pada sektor tradable menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kurang berkualitas. 

Kinerja sektor eksternal Indonesia juga masih terus mengalami 

tren perlambatan dan penurunan kualitas. Permintaan impor 

barang jadi mengalami kenaikan yang signifikan sementara 

permintaan impor bahan baku dan bahan penolong yang 

dibutuhkan dalam proses produksi terus menurun yang 

menggambarkan rendahnya daya serap dan produktivitas 

industri.  

 

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi 

Tren perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yang sudah berlangsung sejak 2011 tidak mengalami 

perbaikan yang signifikan hingga 2016. Optimisme yang coba 

dibangun oleh pemerintah dengan mengeluarkan belasan 

Paket Kebijakan Ekonomi belum memberikan dampak yang 
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berarti dalam menggenjot pertumbuhan. Triwulan I tahun 

2016 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,94 persen, triwulan 

II 5,18 persen, dan triwulan III 5,02 persen. Perbaikan 

pertumbuhan pada triwulan II, ternyata tidak berlanjut pada 

triwulan III 2016. Target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen 

diprediksi sulit untuk dicapai. 

Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2016 dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang belum 

pulih. Daya beli masyarakat masih lemah sebagai konsekuensi 

dari menurunnya pendapatan dan inflasi bahan makanan 

yang masih cukup tinggi. Memang, inflasi umum cenderung 

menurun tetapi inflasi pada barang bergejolak (volatile food) 

masih tetap tinggi. Pasalnya rata-rata porsi pengeluaran 

komoditas pangan mencapai sekitar 70 persen dari total 

pengeluaran. Wajar jika pertumbuhan konsumsi rumah 

tangga tidak bergerak, bahkan cenderung stagnan.  

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Indeks Kepercayaan 

Konsumen (IKK) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.  Pada 

2015 IKK cenderung stagnan pada angka 110 padahal ada 

pemicu penurunan harga BBM pada awal tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen (masyarakat) masih belum 

optimis dengan kondisi ekonomi di masa yang akan datang, 

sehingga memutuskan untuk mengerem konsumsi. Pada 

triwulan I 2016, pertumbuhan konsumsi masyarakat masih di 

bawah 5 persen (4,94 persen), hanya meningkat sedikit 

menjadi 5,04 persen pada triwulan II dan kembali turun 

menjadi 5,01 di triwulan III.  
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Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut 

Pengeluaran 2016 yoy  (persen)  

Komponen 2015 TW I 

2016 

TW II 

2016 

TW 

III 

2016 

TW I 

s.d III 

2016 

APBN-P 

2016 

Konsumsi Rumah 

Tangga 

4,96 4,94 5,04 5,01 5,01 5,0 

Konsumsi LNPRT -0,63 6,38 6,72 6,65 6,59 5,0 

Konsumsi 

Pemerintah 

5,38 2,93 6,28 -2,97 1,97 

 

5,5 

PMTB*  5,07 5,57 5,06 4,06 4,88 6,1 

Ekspor Barang dan 

Jasa 

-1,97 -3,88 -2,73 -6,00 -3,98 

 

0,1 

Dikurangi Impor 

Barang dan Jasa 

-5,84 -4,24 -3,01 -3,87 -3,94 0,2 

Produk Domestik 

Bruto (PDB) 

4,79 4,92 5,18 5,02 5,04 5,2 

*) Pembentukan Modal Tetap Bruto 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016) 

 

Belanja pemerintah turut menjadi penyumbang 

melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Belanja 

pemerintah yang sempat meningkat dari 2,93 persen pada 

triwulan I menjadi 6,28 persen pada triwulan II, bahkan pada 

triwulan III minus 2,97 persen. Belanja barang melemah dan 

belanja modal menyusut sebagai dampak pemotongan 

anggaran Pemerintah. Dalam APBNP 2016, belanja 

pemerintah ditargetkan tumbuh sebesar 5,5 persen. Akan 

tetapi dalam realisasi sampai dengan triwulan III hanya 

mencapai Rp 439,73 triliun atau tumbuh 1,97 persen. 
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Rendahnya realisasi belanja pemerintah menyebabkan peran 

stimulus fiskal tidak optimal. Padahal, saat ekonomi 

melambat, diharapkan kehadiran Pemerintah mendorong 

perekonomian.  

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan yang tinggi 

hanya terjadi pada sektor non tradable, yaitu sektor 

komunikasi dan informasi serta jasa keuangan. Sementara 

sektor tradable, seperti pertanian, pertambangan, industri, 

kontruksi, justru tumbuh rendah. Sektor pertanian selama tiga 

triwulan 2016 secara kumulatif hanya tumbuh 2,67 persen. 

Terjadi penurunan cukup signifikan jika dibandingkan periode 

yang sama tahun 2015 yang masih tumbuh 4,64 persen. 

Demikian juga sektor industri hanya tumbuh 4,61 dibawah 

pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal sektor tradable, 

yang mampu menyerap tenaga kerja banyak.  

Tabel  2.3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut 

Lapangan Usaha 2016 yoy  (persen)  

Komponen TW I TW II TW III TW I-III 2016 

terhadap  

TW I-III 2015 

Target 

APBNP 

2016 

Pertanian 1,85 3,23 2,81 2,67 3 

Pertambangan -0,66 -0,72 0,13 -0,24 0,2 

Industri 4,59 4,74 4,56 4,61 4,9 

Konstruksi 7,87 6,21 5,69 6,56 7,9 

Perdagangan 

Besar dan Eceran 

4,04 4,07 3,65 3,92 4,2 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016) 

Peranan sektor tradable terhadap PDB, juga mengalami 

penurunan. Kontribusi sektor pertanian  terhadap PDB pada 
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triwulan III 2016 menjadi 14,42 persen, menurun jika 

disbanding periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 

14,52 persen. Sektor pertambangan juga mengalami hal sama. 

Terlebih lagi, kontribusi sektor industri terus mengalami 

kemerosotan, hingga di triwulan III 2016 tinggal 19,93 persen. 

Peranan kelompok sektor tradable menurun, dari 43,2 persen 

pada kuartal pertama 2015 menjadi 41,26 persen pada 2016 

Gambar 2.7. Peranan Sektor Tradable terhadap PDB 

Indonesia 

 

Sumber: BPS, 2016, diolah 

Dinamika perekonomian wilayah terus menjadi sorotan 

dalam perkembangan pertumbuhan perekonomian nasional.  

Perekonomian masih didominasi oleh pulau Jawa dan 

Sumatera. Delapan puluh persen ekonomi nasional 

digerakkan dari Jawa dan Sumatera. Sementara itu 

pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Kalimantan dan 

Maluku-Papua berada di bawah pertumbuhan ekonomi 

nasional, bahkan provinsi Kalimantan Timur dan provinsi 

Papua mengalami kontraksi yang cukup dalam. 
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Kalimantan secara umum mencatat pertumbuhan yang 

cukup rendah sepanjang 2016. Melambatnya ekonomi 

Kalimantan terutama karena perekonomian Kalimantan Timur 

yang terus terkontraksi lebih dalam dari -0,7 persen pada 

kuartal pertama, menjadi -0,8 pada kuartal kedua, dan 

diprediksi -0,9 pada kuartal ketiga. Kinerja industri LNG yang 

melambat, pertumbuhan negatif di sektor tambang, dan 

terbatasnya produksi sawit menjadi pendorong melambatnya 

pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Hal ini semakin 

diperparah dengan terbatasnya investasi swasta dan terlalu 

bergantung pada investasi dari proyek infrastruktur 

pemerintah. 

Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Regional / 

Provinsi (Persen) 

Regional/Provinsi TW I-

2016 

TW II-

2016 

TW III-

2016 

Nasional 4,92 5,18 5,02 

Sumatera 4,18 4,49 3,88 

Jawa 5,31 5,73 5,57 

Bali dan Nusa Tenggara 7,09 7,36 5,04 

Kalimantan 1,08 1,13 2,06 

 Prov. Kalimantan Timur -0,7 -0,9 -0,8 

Sulawesi 7,52 8,49 6,67 

Maluku dan Papua 1,24 -1,57 13,72 

 Prov. Papua -1,2 -5,9 7,2 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016) 

Wilayah Indonesia timur yang direncanakan menjadi 

prioritas pembangunan juga mengalami perlambatan 

pertumbuhan. Bahkan pada semester pertama Maluku dan 

Papua tumbuh -1,57 persen. Untuk itu, Pemerintah 
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mengeluarkan kebijakan “Satu Harga Bahan Bakar Minyak” 

untuk memberikan perhatian lebih pada wilayah Provinsi 

Papua dan Papua Barat. Kebijakan tersebut relatif mampu  

mendorong pertumbuhan di Maluku dan Papua yang 

mencapai 13,72 persen pada triwulan ketiga. Pemerintah perlu 

terus menjaga pemerataan pertumbuhan di daerah dengan 

terus memberikan stimulus berupa kemudahan investasi dan 

pembangunan infrastruktur di wilayah luar Jawa dan Sumatra.  

 

2.2.2. Perkembangan Ekspor-Impor Indonesia 

Kinerja sektor perdagangan terus mengalami tren 

penurunan semenjak tahun 2011. Walaupun mencatat nilai 

surplus dalam empat tahun terakhir, neraca perdagangan 

Indonesia dinilai masih belum berkualitas dikarenakan surplus 

disebabkan oleh penurunan nilai impor yang lebih drastis 

dibandingkan pertumbuhan kinerja ekspor. Sepanjang tahun 

2016, surplus neraca perdagangan terus melandai disebabkan 

oleh kinerja ekspor yang terus menurun. 

Nilai total ekspor Indonesia periode Januari-Oktober 2016 

mencapai US$ 117,09 miliar atau menurun 8,04 persen 

dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Ekspor 

nonmigas tercatat mencapai nilai US$ 106,37 miliar atau turun 

4,65 persen. Negara tujuan terbesar untuk ekspor non-migas 

adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Secara 

sektoral, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-

Oktober 2016 turun 2,59 persen (yoy). Sementara ekspor hasil 

tambang dan lainnya turun 14,30 persen, serta ekspor hasil 

pertanian turun 13,81 persen. 
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Tabel 2.5. Perkembangan Ekspor-Impor Barang Indonesia  

(Miliar US$) 

Uraian 2015 Tren(%)  

2011-

2015 

Jan-Okt* Perubahan 

(%)  

2016/2015 

2015 2016 

Ekspor 150,37 -6,59 127,33 117,09 -8,04% 

Migas 18,57 15,77 10,73 -31,96% -32,66 

Non-Migas 131,79 111,55 106,37 -4,64% -6,09 

Impor 142,70 -4,96 119,1 110,17 -7,50% 

Migas 24,61 21,17 15,3 -27,73% -29,19 

Non-Migas 118,08 97,92 94,86 -3,13% -4,1 

Neraca 7,67  8,23 6,93 -15,80% 

Migas -6,04 -5,4 -4,57 -15,37% -19,25 

Non-Migas 13,71 13,62 11,5 -15,57% -20,56 

*) Angka sementara  

Sumber: Kementerian Perdagangan (2016) 

Dari sisi impor, secara kumulatif nilai impor Januari–

Oktober 2016 hanya mencapai US$110,17 miliar atau turun 

7,50 persen(yoy). Impor migas mengalami penurunan 27,73 

persen dengan nilai kumulatif US$15,30. Begitupun dengan 

impor nonmigas yang hanya mencapai US$94,86 miliar  atau 

turun 3,12 persen. Sepanjang Januari-Oktober2016, Tiongkok 

masih menjadi negara utama asal barang impor nonmigas 

Indonesia. Tercatat dalam periode Januari-Oktober 2016 

impor dari Tiongkok mencapai nilai US$24,48 miliar atau 

menguasai  25,80 persen pangsa pasar impor Indonesia. 
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Berikutnya Jepang dengan nilai US$10,64 miliar (11,21 

persen), Thailand US$7,30 miliar (7,69 persen). Sementara 

impor dari kawasan  ASEAN dan Uni Eropa masing-masing  

21,77 persen dan 9,19 persen.  

Tabel 2.6. Perkembangan Impor Menurut Gol. Barang  

(Miliar US$) 

Sektor 2014 2015 Perub.(%) 

2015/2014 

Jan-Jun Perub.(%) 

2016/2015 
2015 2016 

Barang 

Konsumsi 

12,67 10,87 -14,16 8,80 10,02 13,75 

Bahan 

Baku 

Penolong 

136,21 107,12 -21,35 89,83 82,10 -8,60 

Barang 

Modal 

29,30 24,74 -15,56 20,46 18,05 -11,80 

Total 178,18 142,69 -19,91 119,10 110,17 -7,50 

Sumber: Kementerian Perdagangan (2016) 

Kinerja impor dari sisi golongan barang, patut menjadi 

perhatian serius Pemerintah. Nilai impor bahan baku/bahan 

penolong periode Januari-Oktober 2016 hanya mencapai 

US$82,10 miliar atau turun sebesar -8,60 persen (yoy). Bahkan 

nilai impor barang modal mengalami penurunan hingga 

mencapai -11,80 persen, dengan nilai kumulatif US$ 18,05 

miliar. Di sisi lain, impor golongan barang konsumsi 

meningkat 13,75 persen mencapai nilai US$ 10,02 miliar.  

Turunnya permintaan impor bahan baku dan bahan 

penolong, mengindikasikan menurunnya daya serap,  

produktivitas, dan daya saing industri. Hal ini terkonfirmasi 

dari melonjaknya secara drastis impor barang konsumsi. Jika 

kondisi ini terus berlanjut, maka akan semakin memperparah 

kelesuan sektor riil, terutama sektor industri. 
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2.2.3. Perkembangan Investasi 

Realisasi investasi Januari-September 2016 mencapai 

Rp453,4 triliun, atau meningkat 13,4 persen (yoy). Pada 

periode yang sama tahun 2015 investasi sebesar Rp 400 

triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 76 persen dari target 

investasi 2016 sebesar Rp 594,8 triliun. Realisasi Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) selama Januari-September 2016 

meningkat 18,8 persen atau dengan nilai Rp158,2 triliun. 

Sementara realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) 

naik 10,6 persen atau  dengan nilai Rp295,2 triliun. 

 

Gambar 2.8. Realisasi Investasi di Indonesia tahun 2016 

(Triliun Rupiah) 
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Sumber : BKPM, 2016 

Dilihat dari proporsi nilai investasi, masih jauh di bawah 

investasi asing. Pada triwulan I tahun 2016 realisasi nilai 

investasi PMDN sebesar Rp 50,35 triliun. Nilai tersebut 

sebagian besar terserap pada Sektor Perindustrian (50,56 

persen); diikuti oleh Sektor Pertanian (18,03 persen) serta 

Sektor Listrik, Gas dan Air (10,18 persen). Sementara itu 
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realisasi proyek PMA sejumlah 6,92 miliar US dolar. Secara 

sektoral, PMA didominasi oleh Sektor Perindustrian (78,97 

persen), kemudian diikuti oleh Sektor Keuangan (5,50 persen) 

serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (3,41 persen). 

Realisasi investasi Januari-Juni 2016 pada sektor industri 

pengolahan terdistribusi pada Industri Kertas, Barang dari 

kertas dan Percetakan Rp 32,71 T (12,5 persen);  Industri Kimia 

Dasar, Barang Kimia dan Farmasi Rp 30,5 T (11,7 persen); 

Industri Makanan Rp 30,4 T (11,6 persen); Industri Logam 

Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik Rp 22,1 T (8,5 

persen); Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya Rp 

18,1 T (6,9 persen).  

Secara wilayah, realisasi investasi Januari-September 2016 

masih terpusat di pulau Jawa walaupun sudah sedikit bergeser 

ke luar pulau Jawa. Selama Januari-September 2016, realisasi 

investasi di luar Jawa mencapai Rp203,2 triliun meningkat 

dibandingkan periode sebelumnya yang hanya mencapai 

Rp180,7 triliun. Berdasarkan data yang dikeluarkan BKPM, 

realisasi berdasarkan lokasi pada Januari-Juni 2016 didominasi 

oleh DKI Jakarta Rp 55,21 T (18,5 persen), Banten Rp 46,18 T 

(15,5 persen), Jawa Timur sebesar Rp 37,43 T (12,6 persen) dan 

Jawa Barat 30,03 T (10,1 persen) dan Sumatra Selatan Rp 24,06 

T (8,1 persen). 

Ketimpangan investasi berdasarkan wilayah ini perlu terus 

menjadi perhatian pemerintah. Dibutuhkan keseriusan dari 

kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk 

meningkatkan kegiatan investasi di luar Pulau Jawa. 

Penyederhanaan izin dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

yang dihadapi investor harus menjadi fokus pemerintah baik 

di pusat dan di daerah. 
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Gambar 2.9. Persentase Distribusi Investasi di Indonesia 

Semester I tahun 2016 (Triliun Rupiah) 

 

Sumber : BPS 2016 

 

2.2.4. Perkembangan Moneter 

1. Inflasi 

Menuju penghujung tahun, pergerakan inflasi 

menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara umum inflasi 

Januari-Oktober 2016 berada pada level 2,11 persen (year to 

date/ytd). Namun, jika dibandingkan dengan periode sama 

tahun lalu (2,16 persen), inflasi umum tahun ini cenderung 

lebih rendah. Tiga kali deflasi dan stagnasi perkembangan 

daya beli merupakan faktor penyumbang inflasi umum 

sepanjang tahun 2016.  

Trend inflasi umum yang cenderung melandai sepanjang 

tahun 2016 membuat otoritas moneter yakin bahwa inflasi 
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akhir tahun ini akan berada di batas bawah target. Namun 

demikian, jika dilihat berdasarkan disagregasinya, kondisi 

inflasi barang bergejolak (volatile food) masih tinggi dan 

rentan. Hingga Oktober 2016, tercatat inflasi volatile berada 

pada level 7,54 persen (yoy). Bahkan pada Maret dan April, 

komponen inflasi ini melejit hingga hampir 9,60 persen (yoy). 

Tabel 2.7. Perkembangan Inflasi 2016 ( persen) 

Bulan 
Inflasi Umum Kontribusi Inflasi Komponen (yoy) 

mtm yoy Core Administered Volatile 

Januari 0,51 4,14 3,62 3,48 6,77 

Februari -0,09 4,42 3,59 3,98 7,87 

Maret 0,19 4,45 3,50 2,76 9,59 

April -0,45 3,6 3,41 -0,84 9,44 

Mei 0,24 3,33 3,41 -0,95 8,15 

Juni 0,66 3,45 3,49 -0,50 8,12 

Juli 0,69 3,21 3,49 -0,85 7,14 

Agustus -0,02 2,79 3,32 -0,91 5,28 

September 0,22 3,07 3,21 -0,38 6,51 

Oktober 0,14 3,31 3,08 0,17 7,54 

Sumber: BPS, diolah 

Kondisi inflasi volatile yang sangat tinggi merefleksikan 

ketidaksanggupan pemerintah dalam mengendalikan harga-

harga bahan pokok. Hal ini memicu daya beli masyarakat 

menjadi lemah. Di saat yang bersamaan, permintaan 

(demand) pun ikut melemah dan menghasilkan kondisi 

”seolah-olah” inflasi (umum) rendah. Rendahnya inflasi yang 

dikarenakan penurunan daya beli masyarakat bukan 

merupakan kondisi yang ideal bahkan jauh dari kata ideal. 

Kondisi inflasi nasional tentu tidak lepas dari kontribusi 

inflasi dari daerah. Sepanjang tahun 2016, kawasan daerah di 
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Sumatera seperti Sibolga, Bangka, Belitung merupakan daerah 

yang paling sering mengalami inflasi tertinggi dibanding 

daerah-daerah lainnya di Indonesia. Bahkan di bulan Juni dan 

Juli, kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan (Kepulauan 

Bangka Belitung) mengalami inflasi hingga 2,24 persen. 

Sementara itu untuk Pulau Jawa; kawasan Bogor, Tangerang, 

dan Cilegon merupakan penyumbang inflasi tertinggi. Kota 

Tual (Maluku) dan Manokwari (Papua Barat) merupakan 

penyumbang inflasi tertinggi di luar Jawa-Sumatera.   

Pemerintah dan Bank Indonesia masih punya banyak 

pekerjaan rumah agar memberikan perhatian khusus pada 

komponen yang rentan dengan inflasi. Daerah-daerah 

penyumbang inflasi juga tentu perlu peran-peran khusus 

pemerintah daerah dan treatment dari pusat. Tak hanya itu, 

kewaspadaan harus terus didorong mengingat potensi dari 

dampak perubahan iklim (climate change) serta momen Natal 

dan Tahun Baru dipenghujung tahun dapat mengancam 

tingkat kestabilan harga baik di tingkat konsumen maupun 

pedagang.   

 

2. Nilai Tukar 

Secara umum, nilai tukar rupiah mengalami tren menguat 

selama tahun 2016. Namun beberapa fenomena sempat 

menekan rupiah untuk beberapa kesempatan. Di awal tahun, 

rupiah sempat bertengger dengan posisi yang masih rentan 

(13.900) akibat badai krisis nilai tukar tahun 2015. Seperti yang 

diprediksi oleh beberapa kalangan, rupiah berpotensi kembali 

melemah seiring dengan berbagai ketidakpastian kondisi 

global.  



40 | Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia 

 

Penguatan rupiah pada bulan Februari – April 

disebabkan oleh beberapa moment, seperti: Pertama, 

masuknya kembali sejumlah besar investasi asing dan 

testimoni dari Janet Yellen yang pada saat itu sempat ragu 

untuk menaikkan tingkat FFR. Kedua, risiko pasar global yang 

cukup rentan yang akhirnya mendorong dana-dana mulai 

mengalir kembali ke pasar negara berkembang termasuk 

Indonesia. Ketiga, pemotongan suku bunga acuan BI ke 7 

persen ternyata cukup mampu menjadi daya tarik untuk pasar 

saham dan obligasi di mata investor asing. Keempat, hasil rilis 

BPS menunjukkan penguatan indikator ekonomi nasional. 

Gambar 2.10. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah  

terhadap Dollar 

 

Sumber: Bank Indonesia, 2016 

Pada kisaran Mei-Juni, rupiah kembali terdepresiasi oleh 

US dolar hingga menjadi 13.600. Permintaan dollar Amerika 

Serikat yang cukup tinggi dari dalam negeri diprediksi 

menjadi faktor yang membuat mata uang rupiah melemah 

terhadap dolar AS.  Pergerakan rupiah pada periode ini 

sejalan dengan sejumlah mata uang di kawasan regional Asia. 
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Tercatat baht Thailand, dolar Singapura dan ringgit Malaysia 

juga ikut melemah. Selain itu, hasil notulensi FOMC pada 

pertengahan Juni yang berisi The Fed akan membuka peluang 

kenaikan suku bunga juga menjadi pemicu melemahnya 

rupiah. 

Selanjutnya hingga Oktober, rupiah terus menguat 

hingga 13.100 namun kondisi berbalik pada awal November. 

Terpilihnya Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat telah 

menjadi shock tersendiri bagi rupiah. Tercatat hingga 11 

November, rupiah jatuh hingga 13,300. Namun diprediksi 

kondisi ini hanya akan bersifat sementara. 

 Sementara itu, kondisi rupiah terhadap mata uang 

lainnya (Yuan dan Euro) nampak bergerak stabil hingga 

penghujung 2016. Dari titik Januari ke Oktober, Rupiah 

terapresiasi sebesar 5,15 persen terhadap Euro dan 

terapresiasi pula sebesar 8,82 persen terhadap Yuan.  Kondisi 

Eropa yang belum stabil menjadi momentum tersendiri bagi 

rupiah sehingga kondisinya terapresiasi. Di sisi lain, kondisi 

China yang belum terlalu stabil dan potensi devaluasi yuan 

telah membuat rupiah semakin menguat terhadap mata uang 

China. 

 

2.2.5. Perkembangan Fiskal 

Realisasi penerimaan dalam negeri hingga September 

2016 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 

sebelumnya. Per September 2016, realisasi penerimaan dalam 

negeri mencapai Rp 1.080 triliun atau 60,6 persen 

dibandingkan target yang sudah ditetapkan dalam APBNP 
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2016. Dari sisi persentase, realisasi tersebut berada di atas 

realisasi tahun 2015 sebesar 56,3 persen. Jika melihat secara 

lebih detail, realisasi sejumlah komponen penerimaan dalam 

negeri pada tahun 2016 menunjukkan persentase yang lebih 

baik dibandingkan tahun 2015. Hanya komponen cukai dan 

Pajak Penghasilan (PPh) Migas yang dari sisi persentase 

realisasinya tidak sebaik tahun lalu. Menurunnya realisasi PPh 

Migas sudah diperkirakan karena harga komoditas minyak 

dan gas di pasar global belum kembali ke posisi di tahun 

2015.  

Tabel 2.8. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri  

per September 2016 (Rp Triliun) 

Uraian APBNP Realisasi 2016 Realisasi 

2015 

Jumlah Persen Persen 

Pajak Penghasilan 

Migas 

36,3 24,7 67,8 80,2 

Pajang Penghasilan 

Non-Migas 

819,5 476,6 58,2 56,8 

PPN 474,2 270,2 57 47,1 

PBB 17,7 15,6 88,3 49,6 

Cukai 148,1 78,6 53,1 61 

Pajak Lainnya 7,4 5,5 73,8 32,8 

Pajak Perdagangan 

Internasional 

35,9 25,1 69,9 52,1 

Penerimaan 

Perpajakan 

1.538,2 896,3 58,2 53,8 

PNBP 245,1 184,5 75,3 70 

Penerimaan Dalam 

Negeri 

1.784,2 1.080,7 60,6 56,3 

Sumber: Kemenkeu (2016) 

Terdapat sejumlah faktor yang membuat realisasi 

penerimaan dalam negeri 2016 lebih baik dibandingkan tahun 

sebelumnya. Faktor pertama adalah kebijakan pengampunan 

pajak (tax amnesty) di mana periode pertama berakhir 
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September 2016. Sepanjang periode 1 program 

pengampunan pajak, total penerimaan yang berhasil dipungut 

mencapai Rp 97 triliun.  

Faktor kedua adalah penyesuaian secara masif yang 

dilakukan pada APBN-P 2016. Melihat kondisi sepanjang 

semester tahun 2016 yang tidak terlalu menggembirakan, 

pemerintah melakukan penyesuaian pada APBN-P 2016 di 

mana target penerimaan dalam negeri direvisi dari Rp 1.820,5 

triliun menjadi hanya Rp 1.784,2 triliun. Dengan penurunan 

target penerimaan dalam negeri yang mencapai hampir Rp 40 

triliun tersebut, pemenuhan realisasi APBN-P 2016 menjadi 

tidak sebesar target dalam APBN 2016.  

Di saat yang bersamaan, realisasi belanja sepanjang tahun 

2016 tidak sebaik realisasi tahun 2015. Meskipun demikian, 

perbedaannya tidak terlalu signifikan di mana per September 

2016 realisasi belanja negara mencapai 62,7 persen 

sedangkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya mencapai 

62,9 persen. Penyebab utama dari lebih rendahnya realisasi 

belanja negara pada tahun 2016 adalah rendahnya realisasi 

transfer ke daerah dan dana desa yang hanya terealisasi 69,3 

persen per September 2016 atau menurun dibandingkan 

realisasi pada tahun sebelumnya yang mencapai 76,9 persen. 

Rendahnya realisasi pada komponen ini tidak terlepas dari 

keputusan pemerintah menunda penyaluran Dana Alokasi 

Umum (DAU) untuk 169 daerah dengan nilai total Rp 19,4 

triliun. Selain itu, realisasi dana desa juga mengalami 

penurunan menjadi hanya 78,2 persen. Padahal pada tahun 

sebelumnya mencapai 80 persen.  
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Meskipun demikian, belanja pemerintah pusat justru 

menunjukkan angka yang positif. Per September 2016, 

realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 58,7 persen atau 

lebih tinggi dari realisasi pada tahun sebelumnya yang 

mencapai 55,9 persen. Jika melihat lebih detail, komponen 

belanja modal dan belanja barang menjadi penggerak utama 

belanja pemerintah pusat pada tahun 2016. Realisasi kedua 

komponen ini berada di atas realisasi pada tahun 2015. Di 

saat yang bersamaan, realisasi belanja pegawai hingga 

September 2016 berada di bawah realisasi tahun 2015 (lihat 

tabel). Kondisi ini tentu perlu diapresiasi karena realisasi 

belanja modal yang memiliki daya dorong terhadap ekonomi 

nasional lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sehingga tidak 

mengherankan jika belanja pemerintah menjadi pendorong 

utama pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan II 2016. 

Tabel 2.9. Realisasi Belanja per September 2016  

(Rp Triliun) 

Uraian APBN-P Realisasi 2016 Realisasi 2015 

Jumlah Persen Persen 

Belanja Pegawai 342,4 235,9 68,9 72,5 

Belanja Barang 304,2 159,1 52,3 45,3 

Belanja Modal 206,6 82,6 40 27,8 

Pembayaran Utang 191,2 146,6 76,7 78,9 

Subsidi 177,8 104,1 58,2 70,2 

Belanja Hibah 8,5 0,6 6,4 7,7 

Bantuan Sosial 53,4 35,3 66,1 61,4 

Belanja Lainnya 22,5 3,7 16,2 6,3 

Belanja Pemerintah 

Pusat 

1.306,7 767,7 58,7 55,9 

Transfer ke Daerah 729,3 501 69,3 76,8 

Dana Desa 47 36,8 78,2 80 

Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa 

776,3 537,8 69,3 76,9 

Belanja Negara 2.082,9 1.305,4 62,7 62,9 

Sumber: Kemenkeu (2016) 
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2.2.6. Perkembangan Indikator Kesejahteraan 

Kondisi indikator kesejahteraan masyarakat sepanjang 

tahun 2016 masih menyiratkan banyaknya pekerjaan rumah 

yang tidak boleh diabaikan. Di tinjau dari pergerakan harga 

pangan, harga daging sapi masih bertengger dengan harga 

sangat tinggi. Diman tidak terjangkau bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia yang mayoritas berpendapatan 

menengah ke bawah. Hingga Oktober 2016 harga daging sapi 

mencapai Rp113.670 setiap 1 kilogram. Bahkan pada bulan 

Juni-Juli mengalami kenaikan tertinggi di tahun ini yang mana 

bertepatan dengan bulan Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. 

Pada bulan tersebut harga daging sapi melonjak hingga 

Rp115.000 per kilogram.   

Gambar 2.11. Perkembangan Harga Pangan 2016  

(ribu Rupiah) 

 

Sumber: Kementerian Pertanian, diolah 

Lebih lanjut, untuk cabai merah, harganya mengalami 

fluktuasi yang cukup tajam. Harga tertinggi terjadi pada bulan 

Maret mencapai Rp45.800 setiap 1 kilogram. Sementara harga 
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terendah terjadi di bulan Mei Rp31.302. Menuju penghujung 

tahun, harga cabai merah kembali naik menjadi Rp42.900 per 

kilogram. Harga jagung cenderung naik namun tidak terlalu 

tajam hingga penghujung tahun. Di mana harganya berkisar 

Rp6.700 pada awal tahun menjadi Rp7.000 di akhir tahun 

2016. Sementara itu untuk beras dan kedelai kondisi harganya 

cenderung stabil. Harga beras berada pada level Rp10.600 per 

kilogram dan kedelai Rp11.000 per kilogram setiap bulannya. 

Dari sisi kondisi ketenagakerjaan, tercatat bahwa jumlah 

angkatan kerja hingga Agustus 2016 berjumlah 125,44 juta 

orang dengan persentase yang menganggur sebesar 7,03 

persen. Hal ini lebih membaik dibanding periode sama 2015 

di mana jumlah angkatan kerja hanya sebesar 122,38 juta 

orang dengan persentase yang menganggur sebesar 7,56 

persen. Senada dengan kondisi angkatan kerja, Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan periode tahun 2015. Namun yang perlu 

dicermati, sepanjang tahun 2016 TPT malah membengkak 

naik. Pada bulan Februari TPT berada pada level 5,50 persen 

naik menjadi 5,61 persen, di mana perkotaan terus menjadi 

sarang pengangguran terbanyak dari pada perdesaan. 

Perkembangan indikator kesejahteraan juga belum 

menunjukkan pencapaian yang memuaskan. Persentase 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih cukup tinggi, 

mencapai 5,61 persen. Pemerintah menargetkan pada angka 

5,3-5,6 persen pada akhir 2016. TPT di perdesaan mencapai 

4,51 persen dan di perkotaan 6,6 persen. Secara umum 

indikator ketenagakerjaan masih relatif buruk. Beberapa 

indikator yang menggambarkan kondisi tersebut adalah: 
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a. Persentase penduduk bekerja sebagian besar masih 

didominasi pendidikan rendah, hingga 60,24 persen. 

Hanya 27,52 persen dan 12,24 persen yang 

berpendidikan menengah dan tinggi.  

b. Sebesar 57,6 persen penduduk bekerja di sektor 

informal.  

c. Sebanyak 23,26 juta penduduk merupakan setengah 

pengangguran dan 8,97 juta bekerja separuh waktu.  

d. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri menurun dari 

15,97 juta pada Februari menjadi 15,54 juta pada 

Agustus. 

Tabel 2.10. Perkembangan Kondisi Angkatan Kerja, TPT, 

dan Kemiskinan Indonesia 

Ketenagakerjaan Satuan 
2015 2016 

Februari Agustus Februari Agustus 

Angkatan Kerja juta org 128,30 122,38 127,67 125,44 

   Bekerja juta org 120,85 114,82 120,65 118,41 

   Penganggur % 7,45 7,56 7,02 7,03 

   TK Formal % 42,06 42,24 41,72 42,40 

   TK Informal % 57,94 57,76 58,28 57,60 

TPT % 5,81 6,18 5,50 5,61 

    Perkotaan % 7,02 7,31 6,53 6,60 

    Perdesaan % 4,32 4,93 4,35 4,51 

Kemiskinan  Maret Sept Maret Sept 

Penduduk Miskin % 11,22 11,13 10,86  

P1  1,97 1,84 1,94  

P2  0,53 0,51 0,53  

Indeks Gini  0,408 0,402 0,397  

Sumber: BPS, diolah 
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Di sisi kualitas tenaga kerja, dapat ditinjau dari jenis 

sektor yang menyerap. Sepanjang 2016, sektor informal masih 

menjadi sektor dominan yang menyerap tenaga kerja. 

Terlepas dari hal itu, tercatat bahwa tenaga kerja di sektor 

formal mengalami kenaikan dari 41,72 persen di Februari 

menjadi 42,40 persen di Agustus. Senada dengan itu, pekerja 

di sektor informal juga menurun dari 58,28 persen di Februari 

menjadi 57,60 persen di Agustus 2016.      

Ditinjau dari segi perkembangan kemiskinan, tercatat 

persentase penduduk miskin bergerak menurun dalam 2 

tahun terakhir. Maret 2015 persentase penduduk miskin masih 

berada pada posisi 11,22 persen, dan kemudian turun menjadi 

10,86 persen untuk periode yang sama tahun 2016. Senada 

dengan kondisi ini, indeks gini juga bergerak melandai dari 

0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,397 pada Maret 2016.  

Namun ada hal menarik yang tak boleh luput dari 

perhatian, karena anomali masih terjadi dalam perkembangan 

kemiskinan yang seolah menurun tersebut. Jika diperhatikan, 

indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) 

bergerak berseberangan dengan persentase penduduk miskin 

dan juga indeks gini. Tingkat P1 dan P2 justru melonjak tajam. 

P1 September 2015 tercatat sebesar 1,84 naik menjadi 1,94 di 

Maret 2016. Sementara P2 yang berada di 0,51 pada 

September 2015 meningkat ke titik 0,53 pada periode Maret 

2016. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan yang 

ada menjadi semakin dalam dan parah. Maksudnya, rata-rata 

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin 

terhadap garis kemiskinan serta penyebaran pengeluaran di 

antara penduduk miskin kondisinya semakin memburuk.   
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Pemerintah bersama DPR pada rapat paripurna 26 

Oktober 2016 telah menyepakati Undang-Undang APBN 

2017. Instrumen fiskal kali ini digadang-gadang disusun 

secara lebih realistis. Pasalnya, postur APBN 2015 dan 2016 

disusun sangat optimistis, namun realisasi berkata lain karena 

asumsi dan target kembali meleset. Imbasnya, target 

penerimaan negara tidak dapat terpenuhi, defisit semakin 

menganga, dan berujung pada tidak optimalnya belanja 

pemerintah. Akibatnya, pemotongan anggaran belanja pusat 

maupun transfer daerah menjadi tidak terhindarkan. Tidak 

hanya itu, pemerintah bahkan dipaksa berupaya ekstra untuk 

memungut pajak melalui kebijakan pengampunan pajak (tax 

amnesty). Tak terhindarkan, tax amnesty terkesan lebih 

menonjol sebagai upaya memitigasi risiko shortfall, daripada 

memperbaiki tax ratio dalam jangka panjang. Alhasil, 

semangat pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak 

belum kunjung tercapai.  

Melihat kondisi itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan 

yang baru, agaknya menyadari bahwa perencanaan APBN 

tidak bisa disusun atas dasar optimisme buta. Instrumen 
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kebijakan fiskal harus disusun secara objektif dan kredibel 

dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Baik risiko 

eksternal maupun dinamika makroekonomi domestik agar 

target kesejahteraan rakyat tetap terwujud. Apalagi, 

ketangguhan kebijakan fiskal ke depan akan terus diuji oleh 

dinamika ketidakpastian.  

Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan 

kebijakan fiskal 2017. APBN yang dinilai realistis tersebut 

harus mampu merealisasikan target pos penerimaan, 

sekaligus mengefektifkan pos belanja. Hal Ini penting untuk 

memastikan APBN benar-benar kredibel memenuhi target 

yang telah ditetapkan Pemerintah. Dengan begitu, diharapkan 

pada tahun fiskal selanjutnya tidak ada lagi pemotongan 

anggaran belanja pusat maupun transfer daerah, serta defisit 

anggaran dapat dikelola dengan baik dan ditujukan untuk 

kegiatan produktif.  

 

3.1.  Ancaman Defisit dan Jeratan Utang 

Pada dasarnya, di tengah perlambatan ekonomi, 

kebijakan fiskal ekspansif memang dibutuhkan guna 

memulihkan pertumbuhan ekonomi. Jika alokasi belanja 

mampu menstimulus perekonomian, maka akan kembali 

terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, 

penerimaan negara akan kembali meningkat seiring aktifitas 

ekonomi  dan bisnis yang semakin bergairah. Melihat kondisi 

itu, mestinya tidak akan terjadi tren defisit yang semakin 

melebar.  
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Ironisnya, dalam kurun lima tahun terakhir, realisasi defisit 

anggaran cenderung meningkat. Penyebabnya, rata-rata 

realisasi belanja tumbuh di kisaran 5 persen, sementara 

realisasi pendapatan negara hanya tumbuh kisaran 3 persen. 

Bahkan   defisit APBNP 2015 melonjak melebihi target yaitu 

mencapai 2,59 persen terhadap PDB. Pada APBNP 2016 

pemerintah kembali menargetkan defisit anggaran sebesar 

2,35 persen. Bahkan, pada APBN 2017, Pemerintah kembali 

menaikkan defisit anggaran sebesar 12,9 persen menjadi 

Rp330,2 triliun atau mencapai 2,41 persen PDB.  

Menanggapi kondisi tersebut, sudah seharusnya 

Pemerintah mengevaluasi efektifitas defisit APBN yang 

diakibatkan oleh kebijakan fiskal ekspansif. Idealnya, ekspansi 

fiskal harus berdampak pada peningkatan produktifitas yang 

di antaranya harus tercermin pada peningkatan penerimaan 

negara dan menurunnya pembiayaan defisit ke depan. Namun 

yang terjadi, defisit  keseimbangan primer justru semakin 

membengkak. Oleh sebab itu, Pemerintah harus tegas 

menetapkan kriteria atau prasyarat suatu program atau 

proyek yang boleh dibiayai dengan utang. Di samping untuk 

menjamin efektif meningkatkan produktifitas, juga harus 

mampu mengembalikan beban bunga dan cicilan utang. 

Sungguh pun begitu, perlu dikembangkan berbagai 

strategi alternatif pembiayaan guna tetap menjaga 

kesinambungan fiskal. Sayangnya, pemerintah cenderung 

mencari instrumen pembiayaan yang instan. Pembiayaan 

defisit dari utang mencapai 98,8 persen. Padahal hingga 

Agustus 2016, posisi utang dalam negeri sudah mencapai Rp 

1.966,8 triliun. Begitu pula dengan utang luar negeri 
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pemerintah yang mencapai 1.471,4 triliun. Alhasil, rasio total 

utang pemerintah dalam lima tahun terakhir naik cukup 

fantastis dari Rp1.809 triliun atau 23 persen terhadap PDB di 

2011, menjadi Rp3.445 triliun atau 27,3 persen terhadap PDB 

pada September 2016.  

Lebih parah lagi, realisasi anggaran yang telah dibiayai 

dengan utang tidak terserap secara optimal. Terbukti, Sisa 

Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) rata-rata sebesar Rp23,6 

triliun. SiLPA memang akan menambah saldo anggaran lebih 

(SAL) yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan tahun 

berikutnya. Namun SiLPA yang berasal dari utang, tentu akan 

menimbulkan beban tambahan bagi Pemerintah.  

Gambar 3.1. Perkembangan Rasio Utang terhadap 

PDB 2011-2016(Triliun Rp) 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, 2016 (diolah) 

Ketidakefektifan utang salah satunya dikarenakan utang 

juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan. 

Sebagai contoh seperti pembiayaan investasi, pinjaman, 

kewajiban penjaminan, bahkan untuk membayar beban 
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kewajiban utang. Akibatnya terjadi net negative transfer, 

utang baru hanya digunakan untuk menutup bunga dan 

cicilan utang, atau sering diistilahkan sebagai gali lubang 

tutup lubang.  

Di samping itu, jika dilihat posisi pinjaman berdasarkan 

sektor ekonomi, utang belum diarahkan untuk sektor 

produktif. Alokasi utang masih terkonsentrasi pada sektor 

jasa-jasa, persewaan dan jasa keuangan serta properti. 

Mestinya, lebih diprioritaskan untuk sektor produktif, seperti 

pertanian, industri pengolahan, maupun transportasi dan 

komunikasi yang memiliki multiplier lebih besar. 

Permasalahan lainnya, peranan SBN terhadap total 

pembiayaan sangat dominan. Kontribusi SBN terhadap total 

pembiayaan utang rata-rata mencapai 101,8 persen per tahun. 

Sedangkan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 

103,3 persen per tahun (RAPBN 2017). Melonjaknya 

penerbitan SBN jauh lebih besar karena selain digunakan 

untuk menutup defisit anggaran, juga digunakan untuk 

membiayai SBN jatuh tempo pada tahun berjalan serta untuk 

membeli kembali (buyback) SBN.  

Hasrat pemerintah dalam mengandalkan SBN sebenarnya 

dapat dipahami. Pasalnya, instrumen SBN relatif fleksibel 

dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang. Meski 

demikian, kecanduan yang berlebih terhadap SBN, tetap akan 

meningkatkan risiko kesinambungan fiskal. Belum lagi, dari 

struktur kepemilikan SBN domestik yang diperdagangkan 

(tradable), tren kepemilikan asing terhadap surat utang 

pemerintah cenderung meningkat.  Pada 2011, porsi 

kepemilikan asing masih 30,5 persen, dan naik per September 
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2016 menjadi 39,2 persen. Memang, di satu sisi, besarnya 

minat asing mengindikasikan kepercayaan investor asing 

terhadap kondisi fundamental perekonomian domestik. 

Namun, besarnya kepemilikan asing sangat rentan terhadap 

risiko terjadinya pembalikan dana secara tiba-tiba dan dalam 

jumlah besar (sudden reversal) yang dapat berdampak 

sistemik, serta semakin menekan kestabilan perekonomian.  

Lebih lanjut, agresifitas penerbitan SBN dapat memicu 

perang suku bunga perbankan dan pengetatan likuiditas. 

Akibatnya, perbankan akan tetap menawarkan suku bunga 

deposito di level yang tinggi meski suku bunga acuan 7 days 

repo terus diturunkan. Kondisi itu pada akhirnya berujung 

pada suku bunga kredit yang tetap bertengger di angka 

double digit. Pemerintah juga perlu memitigasi aktivitas lazy 

banking yang hanya menaruh dananya di instrumen SBN 

sehingga likuiditas semakin sempit dan dorongan terhadap 

pertumbuhan semakin lemah.  

Tabel 3.1. Porsi Kepemilikan SBN Tradable,  

2011-2016 (%) 

Investor/Institusi 2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16 

Perbankan 33.9 36.5 33.7 31 23.9 21.07 

Bank Indonesia 2.7 0.4 4.5 3.4 10.2 9.07 

Non Bank 63.4 63.1 61.8 65.5 65.9 69.8 

a. Reksadana 8 5.3 4.3 3.8 4.2 4.49 

b. Asuransi 12.4 10.2 13 12.4 11.7 13 

c. Asing 30.5 33 32.5 38.1 38.2 39.2 

d. Dana Pensiun 5.7 6.9 4 3.6 3.4 6.7 

e. lain-lain 6.8 7.8 8.1 7.6 8.3 5.55 

Jumlah 100 100 100 100 100 100 

   Sumber: Kementerian Keuangan, 2016 (diolah) 
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Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pada APBN 2017, 

pembayaran bunga utang telah mencapai Rp221,2 triliun. 

Artinya telah mengalami kenaikan 15,8 persen dari target 

APBNP 2016 sebesar Rp191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 

40 persen alokasi belanja non K/L. Padahal, pada 2016 porsi 

pembayaran bunga utang telah mencapai 17 persen dari total 

belanja pemerintah pusat. Jika terus dibiarkan, tentu akan 

semakin menambah sumpeknya gerak ruang fiskal. 

Pemerintah justru akan kehilangan kesempatan memacu 

program prioritas pembangunan yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

 

3.2. Menguji Efektifitas Kebijakan Tax Amnesty 

Penerimaan perpajakan sebagai komponen terbesar 

pendapatan negara pada 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.498,9 

triliun atau menurun 3 persen dari target APBNP 2016. Target 

penerimaan perpajakan tersebut dinilai lebih realistis oleh 

pemerintah dan DPR karena menggunakan basis perhitungan 

proyeksi realisasi (outlook) penerimaan perpajakan di 2016 

yang hanya mencapai 85 persen. Dengan kata lain, total 

penerimaan perpajakan di 2017 naik 13,5 persen dan 

penerimaan pajak non migas naik 15 persen dari outlook 

realisasi di 2016. Penurunan target total penerimaan 

perpajakan memang tidak dapat dipungkiri diakibatkan 

karena harga komoditas global masih jeblok. Hal itu 

mengingat Pemerintah selama ini masih menggantungkan 

penerimaan pada komponen PPh Migas dan PNBP Sumber 

Daya Alam (SDA).  
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Rendahnya target penerimaan perpajakan, khususnya 

pada komponen PPh non migas di 2017 juga menunjukkan 

sinyal bahwa kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) 

belum optimal dalam mendongkrak penerimaan negara. 

Terbukti target penerimaan perpajakan pada 2017, khususnya 

PPh non migas masih cukup rendah. Padahal, salah satu 

tujuan pengampunan pajak adalah guna memperluas basis 

pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (tax 

complience). 

Data dashboard Amnesti Pajak hingga 20 November 

2016, menunjukkan total uang tebusan sebesar Rp 94.6 triliun. 

Artinya baru mencapai 57 persen dari target tebusan Rp 165 

triliun. Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) non UMKM 

menjadi kontributor terbesar yaitu mencapai Rp80,4 triliun. 

WP Badan non UMKM sebesar Rp 10,4 triliun, OP UMKM Rp 

3,6 triliun dan Badan UMKM Rp 228 miliar. Jumlah total harta 

baik deklarasi dan repatriasi mencapai Rp 3.931 triliun atau 

setara 34 persen PDB harga berlaku 2015. 

Sungguh pun demikian, jumlah WP yang ikut program 

pengampunan pajak baru mencapai 455.874 WP. Artinya, jika 

diasumsikan 400.000 WP orang pribadi (OP) yang belum 

terdaftar, maka kontribusi tambahan WP OP hanya 1,45 

persen dari total 27,63 juta WP OP terdaftar. Atau 2,3 persen 

dari 17,2 juta WP OP yang wajib menyampaikan SPT. Belum 

lagi, tingkat kepatuhan WP OP baru mencapai 59 persen. 

Begitu pun tingkat kepatuhan WP Badan hanya mencapai 47 

persen.  
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Melihat kondisi tersebut, disisa masa pengampunan pajak 

hingga akhir Maret 2017, pemerintah tentu harus bekerja 

ekstra keras untuk memperluas tambahan Wajib Pajak. 

Utamanya, bagi wajib pajak orang pribadi, korporasi, dan 

UMKM yang selama ini belum masuk database Dirjen Pajak. 

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah terus 

mengoptimalkan upaya untuk menarik dana repatriasi 

sebagaimana tujuan utama dari Undang-Undang 

Pengampunan Pajak itu sendiri.  

Tabel 3.2. Perkembangan Realisasi Tax Amensty 

berdasarkan SPH yang disampaikan 

Keterangan Total s.d 

Oktober 2016 

Realisasi per 

20 November 

2016 

Total s.d 20 

November 

2016 

Jumlah Harta (Miliar 

Rp) 
3.867.494,4 63.512 3.931.006,5 

Jumlah Surat 

Pernyataan Harta 

(SPH) 
438.061 24.949 463.010 

Jumlah Uang 

Tebusan (Miliar Rp) 94.105,3 567,5 94.672,8 

Jumlah Surat 

Setoran Pajak (SSP) 467.672 25.920 493,6 

Jumlah WP 431.741 24.133 455.874 

JumlahPopulasi OP = 249 juta orang WP OP Wajib SPT = 17,2 juta 

orang 

WP OP Terdaftar = 27,63 juta orang SPT yang dilaporkan = 10,25 juta 

(59% tingkat kepatuhan WP OP) 

Sumber: Dashboard Amnesti Pajak dan Booklet Inklusi Kesadaran Pajak, 

Direktorat Jenderal Pajak (diolah 2016) 
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Lebih lanjut, perlu disadari bahwa pengampunan pajak 

merupakan kebijakan dengan biaya sosial tinggi karena 

menjadi indikator kepercayaan publik terhadap integritas 

sistem pemungutan pajak. Oleh karenanya, harus  diantisipasi 

penurunan tingkat kepatuhan WP yang telah patuh maupun 

WP yang belum memiliki NPWP, beserta relaksasi penegakan 

hukumnya. Sistem database dan administrasi otoritas pajak 

yang masih lemah ditengarai sebagai salah satu penyebabnya. 

Ditjen Pajak perlu melakukan kolaborasi dengan institusi lain 

seperti PPATK untuk memperoleh informasi transaksi-

transaksi besar yang pajaknya masih nihil sebagai langkah 

untuk menegakkan keadilan pajak.  

Membangun basis data pajak yang valid menjadi sangat 

penting. Permasalahan jumlah rasio fiskus yang terbatas 

dibandingkan dengan potensi WP yang belum tergali tidak 

selalu menjadi kambing hitam. Salah satu upaya konkret yaitu 

mewujudkan integrasi data kependudukan dengan basis pajak 

melalui single identity atau e-KTP. Penerapan sistem tersebut 

dapat mengurangi kebocoran penerimaan pajak, karena data 

langsung terhubung.  Dengan sistem administrasi 

kependudukan, seluruh kegiatan ekonomi WP akan 

terkoneksi. Database perpajakan yang akurat akan 

mendukung keberlanjutan penerimaan negara dan 

pembiayaan yang berkelanjutan (fiscal sustainability).  

Disisi lain, pengampunan pajak belum tentu dapat 

menyelesaikan permasalahan laten, seperti penghindaran 

pajak, pengemplangan pajak, dan transfer pricing. Antisipasi 

untuk  melawan praktik tersebut adalah penguatan paket 
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peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Antara 

lain perlu segera revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP), UU PPh, dan UU PPN. Adanya 

perubahan kerangka regulasi yang komprehensif tersebut 

sangat diperlukan guna menutup celah potensi pajak yang 

semakin tergerus. Dengan demikian, perisai penerimaan 

negara dapat lebih kokoh dan semakin tangguh dalam 

menghadapi tantangan fiskal ke depan. 

 

3.3.  Ruang Fiskal dan Efektivitas Belanja  

Aspek lain ketangguhan fiskal adalah sejauh mana 

kebijakan fiskal mampu mendorong perekonomian nasional. 

Alokasi belanja APBN memiliki peranan sangat penting dalam 

memberikan stimulus perekonomian, baik dari sisi permintaan 

maupun dari sisi suplai. Dari sisi permintaan, belanja 

pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang 

pada akhirnya meningkatkan konsumsi rumah tangga. 

Sedangkan dari sisi suplai, alokasi belanja pemerintah dapat 

meningkatkan pembiayaan sejumlah program pembangunan 

maupun pelayanan publik yang dapat meningkatkan daya 

saing dan produktivitas ekonomi nasional.  

Walaupun memiliki peranan yang sangat besar dalam 

mendorong perekonomian, penyusunan alokasi belanja harus 

dilakukan secara cermat mengingat Indonesia saat ini sedang 

mengalami perlambatan ekonomi. Hal ini memberikan 

konsekuensi terhadap keterbatasan dalam melakukan 

peningkatan penerimaan negara. Di saat yang bersamaan, 

utang tidak efektif sebagai basis melakukan ekspansi karena 

pengelolaan utang saat ini hanya berfungsi untuk menutup 
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lubang dan tidak dikaitkan dengan proyek pembangunan. 

Oleh sebab itu, dalam rangka konsolidasi fiskal, opsi yang 

tersedia dalam memaksimalkan peran fiskal untuk mendorong 

perekonomian adalah dengan melakukan efisiensi dan 

efektifitas belanja. Melalui efisiensi dan efektifitas belanja 

dalam APBN, maka pemerintah tidak perlu memaksakan 

adanya peningkatan belanja pemerintah yang justru tidak 

efektif dalam menstimulus perekonomian. Oleh sebab itu, sub 

bab ini akan membahas hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja dalam rangka 

menstimulus perekonomian nasional.  

 

3.3.1. Postur Belanja 

Secara umum, dalam beberapa tahun terakhir postur 

fiskal memang sudah semakin lebih sehat. Hal tersebut tidak 

terlepas dari kebijakan mengalihkan subsidi BBM kepada 

belanja yang lebih produktif. Pada tahun 2014, subsidi energi 

mencapai Rp341 triliun. Namun sejalan dengan menurunnya 

harga minyak dunia pada tahun 2014, porsi subsidi BBM terus 

mengalami penurunan.  

Pada 2017, anggaran subsidi energi hanya mencapai 

Rp82,7 triliun, atau hanya 24 persen dari subsidi energi 2014. 

Dampaknya, alokasi dana transfer daerah terus mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2012, alokasi untuk transfer daerah 

baru mencapai Rp480 triliun. Namun pada APBN 2017, 

jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp764 

triliun. Artinya, dalam 5 tahun terakhir, dana transfer daerah 

sudah meningkat lebih dari 159 persen. Sementara, total 

belanja pemerintah hanya meningkat sebesar 139 persen. 
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Artinya, peningkatan transfer daerah melebihi kenaikan total 

belanja APBN. Kenaikan dana transfer daerah juga  

dipengaruhi dana desa yang mulai direalisasikan 2015. 

Tingginya alokasi dana transfer daerah menunjukkan 

keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan di daerah. 

Untuk itu peningkatan dana transfer harus bermuara 

meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat di daerah.   

Gambar 3.2 Perkembangan Postur Belanja Pemerintah 

(2012-2017) 

 

Sumber: Nota Keuangan (2012-2017) 

*Catatan: Data 2012-2015 adalah data LKPP teraudit. Data tahun 2016 menggunakan 

data APBN-P 2016 sedangkan untuk 2017 menggunakan data APBN 2017 

 

3.3.2. Transfer Daerah dan Dana Desa 

Dana transfer daerah pada APBN terus mengalami 

peningkatan dalam periode 2012-2017. Namun komponen 

terbesar dana transfer daerah tetap Dana Alokasi Umum 
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(DAU) atau Dana Transfer Umum (DTU). Pada APBN 2017 

mencapai Rp503,6 triliun atau 66 persen dari total dana 

transfer ke daerah dan dana desa. Pada dasarnya, alokasi DTU 

mengikuti prinsip dasar desentralisasi, yaitu memindahkan 

proses pembuatan kebijakan dari pusat ke masing-masing 

daerah. Otoritas daerah diasumsikan memiliki pengetahuan 

tentang daerahnya jauh lebih baik dibandingkan otoritas 

pusat. Dengan demikian, alokasi DTU yang besar memberikan 

ruang fleksibilitas kepada Pemerintah Daerah untuk 

menggunakan dananya untuk dialokasikan secara tepat dalam 

rangka pembangunan daerah.  

Gambar 3.3 Perkembangan Transfer Daerah dan Dana 

Desa Periode 2012-2017 (Rp triliun) 

 

Sumber: Nota Keuangan (2012-2017) 

Sayangnya, terbatasnya kapasitas fiskal daerah membuat 

alokasi DTU tidak optimal. Data Kementerian Keuangan 

menunjukkan 39 persen belanja pemerintah daerah 

digunakan untuk belanja pegawai, dan hanya 24 persen untuk 

belanja modal. Bahkan dalam beberapa kasus di beberapa 
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daerah, belanja pegawai mencapai 95 persen dari APBD. 

Padahal, belanja modal memiliki multiplier effect yang lebih 

tinggi dibandingkan belanja pegawai. Belanja modal tidak 

hanya berfungsi menggerakkan sisi permintaan (peningkatan 

daya beli masyarakat) tetapi juga dari sisi penawaran melalui 

peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. 

Gambar 3.4. Alokasi Belanja Pemerintah Daerah  

Tahun 2017 

 

Sumber:  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian 

Keuangan (2016) 

Melihat kondisi di atas, maka perlu ada perbaikan model 

transfer daerah agar fiskal daerah menjadi tangguh. Terdapat 

beberapa langkah perbaikan model transfer daerah. Pertama, 

membatasi alokasi belanja pegawai dalam formulasi DTU. DTU 

seharusnya hanya ditujukan untuk menutupi fiscal gap, bukan 

sebagai sumber pembiayaan untuk membiayai pengeluaran 

rutin. Kedua, meningkatkan alokasi Dana Transfer Khusus 

untuk sektor produktif. Utamanya pembangunan infrastruktur 

sesuai potensi ekonomi wilayah. Tentu harus tetap 

mempertimbangkan aspek fleksibilitas, sesuai permasalahan 
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masing-masing wilayah. Peningkatan DTU juga harus disertai 

dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas 

penganggaran. Segala proposal yang masuk terkait program 

DTU harus dapat diakses publik dan prosesnya dilakukan 

secara transparan. Dengan adanya transparansi dan 

akuntabilitas, maka segala bentuk praktik perburuan rente 

dalam proses pembahasan alokasi anggaran DTU dapat 

dihapus ataupun dikurangi. 

Demikian juga alokasi dana desa harus optimal dalam 

membangun desa-desa di Indonesia. Sesuai amanat UU No 6 

tahun 2014 tentang Desa, pemerintah berkewajiban untuk 

meningkatkan anggaran dana desa secara bertahap dengan 

tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara hingga 

mencapai Rp104,6 triliun. Pada tahun pertama implementasi 

UU tersebut, pemerintah menganggarkan Rp20,7 triliun dan 

terus meningkat hingga mencapai Rp60 triliun pada APBN 

2017.  

Meski angka tersebut baru 57 persen dari target akhir 

dana desa sebesar Rp104,6 triliun namun evaluasi terhadap 

efektifitas dana tersebut tetap harus dilakukan. Dana desa 

harus menjadi bagian dari program pembangunan desa.  

Karenanya harus dievaluasi dari tiga aspek yaitu aspek 

perencanaan, aspek penyaluran, serta aspek pengawasan dan 

evaluasi.  

Pada aspek perencanaan, masalah yang sering kali 

muncul adalah banyak desa yang tidak memiliki kapasitas 

dalam melakukan perencanaan dalam menggunakan dana 

desa tersebut. Sementara tenaga pendamping sebagian besar 
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sering dianggap tidak memiliki pemahaman mengenai kondisi 

dan kearifan lokal dari masing-masing daerah.  

Permasalahan yang paling sering muncul pada aspek 

penyaluran, dana desa tidak sampai 100 persen ke masyarakat 

desa. Dalam berbagai laporan dan temuan ditemukan bahwa 

sejumlah dana desa disunat oleh oknum di kecamatan 

maupun di oknum di desa. Kondisi ini perlu mendapatkan 

perhatian serius dari pemerintah agar tidak terjadi moral 

hazard yang membuat praktik-praktik tersebut terlembagakan 

di daerah. Terakhir pada aspek pengawasan, pemerintah perlu 

membangun mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk 

membangun sarana pelaporan pelaksanaan penggunaan dana 

desa di daerah-daerah. 

 

3.3.3. Belanja Subsidi 

Sejak APBN 2014, terjadi perubahan yang signifikan 

dalam alokasi belanja subsidi. Perubahan tersebut disebabkan 

oleh diperkenalkannya kebijakan harga BBM yang 

menyesuaikan harga minyak di pasar global. Hal tersebut 

membuat subsidi BBM mengalami penurunan yang sangat 

besar dari Rp239 triliun pada tahun 2014 menjadi hanya 

sebesar Rp32,3 triliun pada APBN 2017. Di saat yang 

bersamaan, pemerintah juga menurunkan subsidi listrik dari 

Rp102 triliun menjadi hanya Rp45 triliun. 

Menurunnya anggaran subsidi BBM dan listrik, 

berimplikasi pada meningkatnya anggaran subsidi non energi. 

Subsidi pangan dan subsidi pupuk, terus mengalami 

peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Subsidi Pangan 
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meningkat dari Rp18 triliun (2014) menjadi Rp19 triliun (2017). 

Subsidi Pupuk meningkat dari Rp21 triliun menjadi Rp31 

triliun. Meningkatnya anggaran subsidi untuk pangan dan 

pupuk mestinya dapat memacu target kedaulatan pangan. 

Karenanya, besarnya anggaran subsidi pangan dan pupuk 

perlu diimbangi oleh perbaikan kualitas dan kapasitas dalam 

distribusinya. Hal ini mengingat pada praktiknya subsidi 

pupuk sering tidak tepat sasaran.  

Gambar 3.5 Perkembangan Alokasi Belanja Subsidi  

(Rp triliun) 

 

Sumber: Nota Keuangan (2012-2017) 

Banyak permasalahan dalam implementasi program 

pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi masih terus 

terjadi, terutama pada saat musim tanam. Harga pupuk di 

tingkat petani selalu jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) 

yang ditetapkan oleh pemerintah. Munculnya berbagai 

permasalahan tersebut disebabkan karena program pupuk 

bersubsidi masih memiliki beberapa permasalahan pada 

pendataan, penyaluran/distribusi dan pengawasan. 

Pemerintah berencana untuk mengubah model subsidi dari 
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subsidi berbasis barang menjadi subsidi berbasis orang atau 

kelompok tani penerima. Namun, perubahan model subsidi ini 

pun mengharuskan ada keakuratan data penerima. Oleh 

sebab itu, dalam setiap kebijakan subsidi, kualitas data 

menjadi faktor mutlak yang harus dipenuhi agar program 

subsidi dapat tepat sasaran. 

Terakhir, sekalipun subsidi energi telah menurun drastis, 

namun menyimpan ancaman meningkatnya risiko terhadap 

daya beli masyarakat. Pasalnya, Indonesia merupakan Negara 

net importir BBM dengan volume impor yang terus 

membengkak. Artinya jika terjadi perubahan nilai tukar dan 

harga minyak dunia maka akan sangat sensitif terhadap harga 

premium dan solar di dalam negeri. Dalam konteks tersebut, 

ketika terjadi shock (guncangan) harga, maka kelompok 

masyarakat miskin dan rentan miskin akan langsung terkena 

imbasnya. Sekalipun Pemerintah memberikan bantuan tunai 

kepada masyarakat miskin, namun nyatanya setiap terjadi 

kenaikan harga BBM imbasnya angka kemiskinan pasti 

meningkat. 

 

 

 

 

 

 



68 | Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia 

 



 
 

Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia | 69  
 

 

 

 

 

Salah satu butir Nawacita yang diusung pemerintahan 

Jokowi-JK adalah meningkatkan produktivitas  dan daya saing 

nasional. Namun setelah memasuki tahun ketiga, daya saing 

nasional justru mengalami penurunan. Menurut laporan 

World Economic Forum (WEF) peringkat daya saing Indonesia 

mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun secara berturut-

turut. Pada 2014 Indonesia berada di peringkat 34, kemudian 

turun ke peringkat 37 pada 2015 dan pada 2016 kembali 

turun ke peringkat 41. Artinya, pilar-pilar indikator daya saing 

yang menjadi acuan WEF justru semakin memburuk. 

Dalam Laporan WEF tersebut juga menunjukkan bahwa 

peringkat daya saing Indonesia cukup jauh tertinggal jika 

dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN 5. Indonesia 

hanya di atas Filipina (57), sedangkan masih kalah saing 

dengan Thailand (34), Malaysia (25), apalagi Singapura (2). 

Data ini mengindikasikan bahwa posisi Indonesia di mata 

dunia semakin tidak kompetitif. 

Di sisi lain, terdapat perbaikan peringkat ease of doing 

business (EODB) Indonesia menjadi peringkat 91. Namun hal 

ini belum serta merta diikuti kemudahan berbisnis di seluruh 
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daerah. Pasalnya survey EODB tahun 2016 hanya meliputi kota 

Jakarta dan Surabaya. Sementara, sebagai konsekuensi dari 

era desentralisasi, sejumlah perizinan menjadi kewenangan 

daerah. Indikator kemudahan berbisnis di Indonesia sebagian 

besar juga masih berada pada peringkat di atas 100. Hal ini 

dikonfirmasi oleh kondisi dimana kalangan pengusaha masih 

banyak menghadapi pemasalahan guna memulai usaha di 

berbagai daerah. Mulai dari beberapa peraturan daerah yang 

menghambat, kesulitan pembebasan lahan, praktik pungutan 

liar, mahalnya biaya logistik dan sebagainya. 

Akibatnya, sekalipun Pemerintah telah mengeluarkan 14 

paket stimulus ekonomi, nyatanya investasi masih berjalan di 

tempat. Pada triwulan III 2016, pertumbuhan investasi hanya 

mencapai 4,06 persen. Dengan demikian target capaian 

produktivitas dan daya saing masih jauh dari optimal.  

Di saat yang bersamaan, perekonomian Indonesia kini 

semakin dihadapkan pada sejumah tantangan terutama di 

sektor riil. Diantaranya, fenomena deindustrialisasi dini, 

tantangan hilirisasi industri, peningkatan produktivitas tenaga 

kerja, inovasi teknologi, penurunan ekspor hingga tantangan 

integrasi ekonomi. Untuk menjawab dan mengatasi berbagai 

tantangan tersebut, pemerintah perlu terus berupaya secara 

intensif untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang 

mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang 

dimilikinya. 

 

4.1. Deindustrialisasi Dini 

Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, 

terdapat empat dimensi pokok yang menjadi masalah krusial. 
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Yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, 

penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, serta 

keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi 

masyarakat industri. Untuk mencapai empat dimensi tersebut, 

transformasi struktur ekonomi merupakan prasyarat utama 

yang harus ditempuh. Sebagaimana yang telah terjadi di 

banyak negara maju, proses transformasi struktur ekonomi 

telah membawa keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas.  

Pada era menjelang tahun 1990 an pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia pernah berhasil membubuhkan angka 

pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Terlihat dari 

berkurangnya pangsa sektor primer (pertanian) yang diiringi 

dengan meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri) 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pangsa sektor industri 

pernah mencapai lebih dari 27 persen.  

Permasalahannya, peningkatan pangsa sektor industri kini 

kembali terus menurun dan stagnan sebelum mencapai titik 

optimum. Sementara pada saat yang bersamaan pangsa 

sektor tersier (jasa) terhadap PDB cenderung meningkat. 

Artinya, terjadi inkonsistensi dalam transformasi struktur 

ekonomi agraris ke industrialisasi. Proses transformasi struktur 

ekonomi di Indonesia juga tidak menghasilkan penciptaan 

lapangan kerja yang proporsional. Laju pergeseran ekonomi 

sektor industri relatif cepat dibandingkan dengan laju 

pergeseran tenaga kerja dari sektor agraris ke sektor industri.  

Perkembangan struktur ekonomi Indonesia yang terjadi 

selama ini jelas tidak mengikuti fase perkembangan yang 
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dialami banyak negara maju. Di satu sisi tenaga kerja masih 

didominasi di sektor primer. Sementara di sisi lain 

pertumbuhan investasi tertinggi berada di sektor jasa. 

Kontribusi sektor jasa juga semakin mendesak posisi sektor 

industri pengolahan.  

Kegagalan dalam proses industrialisasi mungkin menjadi 

salah satu jawabannya. Indonesia gagal membangun industri 

yang kuat dan berdaya saing. Industri yang tumbuh tidak 

mampu meningkatkan nilai tambah sektor primer. 

Industrialisasi mestinya menjadi prime mover pertumbuhan 

sektor produktif. Yaitu menciptakan produk bernilai tambah 

tinggi dan membuka lapangan kerja lebih luas.  

Sumbangan sektor industri terhadap PDB nasional, terus 

mengalami penurunan selama 1 dekade terakhir (Gambar 4.1). 

Padahal Indonesia menghasilkan berbagai komoditas sebagai 

sumber bahan baku industri yang bernilai tambah tinggi. 

Hingga kini Indonesia masih bergantung pada ekspor 

komoditas. Akibatnya, porsi tenaga kerja terbanyak masih 

berada pada sektor pertanian. 

Kontribusi  industri pengolahan terhadap PDB pada 

triwulan III 2016 tinggal 19,9 persen.  Padahal 2001 sektor 

industri pernah memberikan kontribusi sebesar 29 persen 

terhadap PDB nasional (Gambar 4.1). Dengan penurunan 

sektor industri yang drastis, wajar apabila Indonesia disebut 

sedang mengalami fase deindustrialisasi dini. Karena di saat 

seluruh sumber daya belum termanfaatkan secara penuh 

menjadi sebuah produk yang bernilai tambah optimal, peran 

sektor industri telah pudar.   
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Gambar 4.1. Kontribusi Sektor Industri terhadap 

Produk Domestik Bruto 

 

Sumber: BPS, 2016 

Industrialisasi yang tidak disiapkan secara matang dan 

terencana akan menghasilkan sebuah industri yang tidak 

berdaya saing. Sektor industri akan mengalami kemunduran 

pada saat belum mencapai tingkat optimal (deindustrialisasi 

dini). Menurut pengalaman empiris di banyak negara 

berkembang yang sukses menjalani proses industrialisasi, 

revolusi pertanian merupakan pondasi awal bagi mereka 

dalam melewati tahapan tinggal landas menuju negara 

industri (Rostow, 1960). Terbukti, kegagalan pembangunan 

sektor pertanian di Indonesia bisa jadi turut memberikan andil 

ketika industri yang berkembang didominasi oleh industri 

berbahan baku impor.   

Kegagalan pembangunan sektor industri tentu juga tidak 

terlepas dari ketiadaan arah pembangunan industri selama 

beberapa dekade. Peta jalan atau blue print  kebijakan 

pembangunan industri harus segera diimplementasikan 

secara kongkrit. Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) 

harus mampu menjawab fenomena deindustrialisasi ini.  

19.9 
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Industrialisasi “Prematur” 

Deindustrialisasi yang terjadi saat ini sangat 

mengkhawatirkan khususnya untuk dua hal utama. Pertama, 

Indonesia gagal bergerak  atau bertransformasi dari 

perekonomian berbasis primer ke berbasis industri 

pengolahan.  Akibatnya sektor primer kemudian ditinggalkan 

begitu saja dan cenderung dianggab sektor kuno yang tidak 

memiliki daya tarik ekonomi. Padahal sektor pertambangan 

dan pertanian memiliki potensi sangat strategis dalam 

menopang ketahanan dan kemandirian bangsa.  

Pembangunan sektor pertanian terkesan dikesampingkan. 

Pendidikan berbasis IPTEK pada tenaga kerja perdesaan juga 

terasa disepelekan. Padahal ini sangat penting untuk memulai 

proses industrialisasi. Akibatnya, sektor pertanian tidak 

memberikan penghasilan menarik ketimbang sektor industri 

dan tersier. Tidak heran jika pada akhirnya banyak petani dan 

generasi berikutnya meninggalkan sawah dan ladang. 

Regenerasi petani relatif stagnan. Petani lebih memilih bekerja 

di sektor sekunder atau tersier, sekalipun hanya menjadi 

buruh, kuli bangunan ataupun pedagangan kaki lima di 

perkotaan.  

Jika kondisi tersebut terus berlanjut, niscaya sulit 

mengharapkan dukungan sektor primer untuk membangun 

industri yang tangguh. Transformasi struktural dari sektor 

primer menjadi sektor industri pengolahan hanya berhenti 

dalam impian. 

Kedua, deindustrialisasi terjadi di saat sektor tersier 

berkembang cukup pesat, namun tidak proporsional dan 
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berkualitas. Sektor tersier hanya berkembang cukup pesat di 

kota-kota besar, seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Medan, 

sedangkan perkembangan sektor tersier di kota-kota kecil, 

apalagi kabupaten masih sangat minim. Karenanya, 

industrialisasi yang terjadi di Indonesia tergolong 

industrialisasi “prematur”.   

Terjadinya fenomena deindustrialisasi dini, merupakan 

akibat produk industri lokal kalah bersaing dengan produk 

negara lain. Pasar dalam negeri dibanjiri produk impor 

dengan harga yang relatif murah. Rendahnya daya saing, 

salah satunya disebabkan oleh tidak berkembangnya industri 

yang berbasis terknologi tinggi (high tech).  

Industrialisasi semacam ini menimbulkan berbagai 

konsekuensi yang berbahaya bagi perekonomian bangsa. 

Kesenjangan ekonomi antar golongan penerima pendapatan 

maupun kesenjangan ekonomi antar wilayah akan semakin 

meningkat.  

Belum lagi masalah maraknya konversi lahan primer di 

Jawa yang telah dijadikan kawasan-kawasan perindustrian 

atau pabrik-pabrik dan juga perumahan. Padahal, tanah Jawa 

merupakan lahan yang paling subur dan paling cocok untuk 

bercocok tanam. Absennya perencanaan tata ruang 

menyebabkan lahan industri menjadi tidak kompetitif 

sekaligus lahan pertanian terus menurun.  

Oleh karena itu, dalam konteks pemerataan 

pembangunan regional di Indonesia, idealnya Jawa dijadikan 

pusat sektor primer, sedangkan pulau-pulau lainnya sebagai 

sentral-sentral sektor perindustrian pengolahan atau sektor 
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tersier. Namun, kondisi ini tentu sangat sulit dicapai jika 

berkaca kondisi riil saat ini. Dibutuhkan keberanian dan 

perencanaan matang untuk mendesain ulang pola 

pembangunan Indonesia yang lebih merata.  

 

4.2.  Tantangan Hilirisasi Industri 

Untuk melawan deindustrialisasi dini diperlukan 

percepatan dalam penciptaan nilai tambah suatu produk. 

Hilirisasi industri merupakan salah satu jawaban untuk 

mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki 

Indonesia. Namun hilirisasi industri, tentu memerlukan 

dukungan dari aspek infrastruktur industri dan logistik 

(Kawasan Industri Terpadu), Sumber Daya Manusia, serta 

teknologi dan inovasi. Tidak kalah penting juga dukungan 

optimalisasi peluang pasar ekspor. Untuk itu harus mampu 

memanfaatkan seluas-luasnya berbagai bentuk kerjasama 

ekonomi internasional, baik bilateral maupun multilateral.  

 

4.2.1. Percepatan Pembangunan Kawasan Industri  

Keberadaan sektor industri ternyata sangat memengaruhi 

struktur ekonomi suatu wilayah. Selanjutnya akan berdampak 

terhadap peningkatan output atau PDRB. Tabel 4.1, 

menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kawasan Industri, 

relatif lebih memberikan kontribusi PDRB industri yang besar 

di daerah dan terhadap PDB nasional.  

Pulau Jawa yang memiliki 55 Kawasan Industri (75,89 

persen luas total KI) mampu menjadi penggerak ekonomi 
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nasional dengan berkontribusi sebesar 57,99 persen terhadap 

PDB nasional. Selain itu, sektor industri di pulau Jawa pun 

mampu menjadi leading sector dengan memberikan 

sumbangan sebesar 29,87 persen terhadap PDRB. 

Berbeda halnya dengan pulau-pulau lain yang berada di 

wilayah tengah dan timur Indonesia, meskipun wilayah dan 

potensi alamnya cukup luas, namun kontribusinya terhadap 

perekonomian nasional masih sangat kecil. Salah satunya 

disebabkan karena keterbatasan tempat pemusatan kegiatan 

industri (disebut dengan kawasan industri), sebagai tempat 

yang berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 

wilayah.  

Jumlah kawasan industri di pulau-pulau bagian tengah 

dan timur Indonesia sangat minim. Wajar jika pertumbuhan 

ekonominya menjadi tertinggal. Dengan demikian maka 

Pemerintah perlu segera melakukan intervensi langsung guna 

mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri di 

seluruh Indonesia. Keberadaan badan hukum di bidang 

kawasan industri yang memiliki kapasitas dalam skala nasional 

maupun internasional menjadi urgent untuk segera dibentuk. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah 

Nasional 2015-2019 (RPJMN), pemerintah menetapkan akan 

membangun dan memfasilitasi pembangunan 14 kawasan 

industri. Di mana kawasan industri ini akan fokus dibangun di 

luar Pulau Jawa. Sebanyak 14 kawasan industri rencananya 

dikembangkan sesuai konsentrasi dan bahan baku yang 

dihasilkan daerah terkait.  
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Tabel 4.1. Kinerja Perekonomian Daerah Berdasarkan 

Kepemilikan Kawasan Industri 

Wilayah 

Jumlah 

Kawasan 

Industri 

Peresentase 

Luas (%) 

Peran 

Sektor 

Industri 

terhadap 

PDRB 

Kontribusi 

PDRB 

terhadap PDB 

Pulau Jawa 55 75,89 29.87 57,99 

Pulau 

Sumatera 
16 14,96 15.60 23,81 

Pulaiu 

Sulawesi 
2 7,33 10.57 4,82 

Pulau 

Kalimantan 
1 1,82 23.12 8,67 

Bali dan NT 0 0 6.58 2,53 

Maluku dan 

Papua 
0 0 8.33 2,18 

Total 74 100  100 

  Sumber: BPS dan Kemenperin, 2014 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah 

Nasional 2015-2019 (RPJMN), pemerintah menetapkan akan 

membangun dan memfasilitasi pembangunan 14 kawasan 

industri. Di mana kawasan industri ini akan fokus dibangun di 

luar Pulau Jawa. Sebanyak 14 kawasan industri rencananya 

dikembangkan sesuai konsentrasi dan bahan baku yang 

dihasilkan daerah terkait.  

Ke empat belas daerah tersebut adalah Bintuni Papua 

Barat (migas dan pupuk); Buli Halmahera Timur Maluku Utara 

(smelter ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless 

steel, Bitung Sulawesi Utara (agro dan logistik); Palu Sulawesi 

Tengah (rotan, karet, kakao, dan smelter). Sedangkan di 

Morowali Sulawesi Tengah; Konawe Sulawesi Tenggara; dan 
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Bantaeng Sulawesi Selatan difokuskan pada industri smelter 

ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel. 

Sementara itu di Kalimantan, kawasan industri di Batulicin 

Kalsel (besi baja); Jorong Kalsel (bauksit); Ketapang Kalbar 

(alumina), dan Landak Kalbar (karet, CPO). Di Pulau Sumatera, 

dikembangkan kawasan industri Kuala Tanjung Sumut 

(aluminium, CPO); Sei Mangke Sumut (pengolahan CPO); dan 

Tanggamus Lampung (industri maritim dan logistik). 

Namun, setelah hampir 2 tahun berjalan, perkembangan 

14 kawasan industri prioritas tersebut berjalan lambat karena 

berbagai alasan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian 

bahwa perkembangan 9 dari 14 kawasan industri prioritas di 

luar Jawa berjalan di tempat. Lambatnya sebagian besar 

perkembangan kawasan industri tersebut salah satunya 

disebabkan oleh kesulitan pengelola kawasan melakukan 

kerjasama dengan anchor (pioneer) industri.  Sementara dari 

lima kawasan industri yang berkembang lebih cepat, apabila 

diamati ternyata pengelola kawasan sudah melakukan 

kerjasama dengan anchor industri. Ke Sembilan kawasan 

Industri yang belum berkembang karena para calon investor 

(anchor industri) masih menunggu janji pemerintah untuk 

membangun infrastruktur dasar. Sehingga para calon investor 

tersebut tidak kunjung merealisasikan pembangunan pusat 

produksi.  

Selain itu, lambatnya perkembangan kawasan industri 

prioritas di luar Jawa tersebut juga dikarenakan oleh kurang 

agresifnya pemerintah daerah setempat yang menjadi 

pengelola. Kawasan industri yang bisa berkembang dengan 

baik adalah kawasan yang melibatkan perusahaan swasta 
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asing dari negara asal investor atau yang memiliki hubungan 

dengan negara asal investor. Pola pengembangan tersebut 

telah berjalan di sejumlah kawasan industri di Jabodetabek. 

Mitra asing membuat investor besar dari luar negeri percaya 

diri berbisnis di Indonesia hingga bersedia mengundang 

jaringan bisnis dan rantai pasok di negara asal investor ikut ke 

Indonesia. 

 

4.2.2. Ketenagakerjaan Industri 

Pergeseran struktur ekonomi dari berbasis primer ke 

sekunder akan menghasilkan konsekuensi pada perubahan 

perubahan struktur ketenagakerjaan. Transformasi ekonomi 

membuat kian sedikitnya tenaga kerja pertanian relatif atas 

tenaga kerja industri. Dengan kata lain tenaga kerja sektor 

pertanian terserap di sektor industri. Namun, tidak demikian 

bagi Indonesia. Transformasi ekonomi di Indonesia sangat 

berbeda dengan pengalaman empiris negara-negara yang 

sukses menjalani proses industrialisasi.  

Menurut kalkulasi Pakpahan (2004), dalam periode 1960–

2000-an setiap penurunan 1 persen PDB pertanian dalam PDB 

nasional hanya diikuti oleh penurunan pangsa tenaga kerja 

pertanian kurang dari 0,5 persen. Bandingkan dengan proses 

yang terjadi di Korea Selatan. Setiap penurunan pangsa PDB 

pertanian 1 persen di dalam PDB nasionalnya, akan 

mengurangi pangsa tenaga kerja pertanian sebesar dua 

kalinya. Hal serupa juga dicapai oleh Malaysia dan Thailand. 

Dengan demikian, transformasi struktur ekonomi negara-

negara tersebut diikuti oleh pergeseran penyerapan tenaga 

kerja ke sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi. 
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Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

relatif lambat turut menyebabkan sulitnya daya serap tenaga 

kerja di sektor industri. Rendahnya kualitas SDM tercermin 

dari minimnya keterampilan di berbagai bidang serta 

rendahnya tingkat pendidikan formal maupun non formal. 

Akibat dari permasalahan di sektor ketenagakerjaan tersebut, 

maka menyebabkan daya saing tenaga kerja Indonesia 

menjadi relatif rendah. 

 

Inefisiensi Pasar Tenaga Kerja 

Salah satu permasalahan utama buruknya daya saing 

Indonesia di mata dunia adalah tidak efisiennya pasar tenaga 

kerja. Dari 12 indikator pada laporan WEF, pasar tenaga kerja 

mendapatkan nilai yang paling buruk. Pasar tenaga kerja 

Indonesia hanya menempati peringkat 115 dari 140 negara, 

jauh tertinggal di belakang disbanding Filipina (82),Thailand 

(67), Malaysia (19), apalagi Singapura (2). 

Terdapat tiga permasalahan utama yang harus 

diselesaikan Pemerintah mengacu indikator WEF tersebut. 

Pertama, mengurangi biaya redundansi (redundancy 

cost/payment). Di Indonesia lebih dikenal dengan istilah uang 

pesangon. Besarnya uang pesangon diatur dalam UU Nomor 

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut 

disebutkan bahwa uang pesangon yang wajib diberikan 

pengusaha kepada karyawan yang terkena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) minimal 1 bulan gaji (sekitar 4 

minggu). Besaran ini tergantung berapa lama karyawan 

tersebut telah bekerja di perusahaan tersebut: semakin lama 

dia bekerja, semakin besar pula uang pesangon yang akan dia 
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dapatkan. Jika dibandingkan negara maju, Inggris misalnya, 

uang pesangon di Inggris hanya diberikan maksimal setara 1,5 

minggu gaji. Jadi, wajar jika WEF menempatkan Indonesia 

pada posisi 135 dari 140 negara dalam hal biaya redundansi 

ini, atau posisi 6 terbuncit. 

Gambar 4.2. Indeks Daya Saing Indonesia Dibanding 

Malaysia dan Singapura, 2015-2016 

 

Sumber: World Economic Forum  (2015) 

Kedua, belum terciptanya interelasi yang kuat antara 

sektor pendidikan dan dunia usaha.  Pendidikan melalui 

lembaga pendidikan formal seperti sekolah maupun 

perguruan tinggi perlu menyiapkan pasokan tenaga kerja 

dengan keahlian yang diperlukan. Pendidikan di lembaga-

lembaga pendidikan tersebut membutuhkan kesesuaian (link 

and match) dengan dunia kerja. Kurikulum yang diterapkan 

oleh perguruan tinggi perlu memuat pelatihan yang 

diperlukan untuk mendorong pengembangan industri. Selain 

itu perlu adanya program-program pelatihan teknis dan 
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magang di perusahaan sebagai syarat kelulusan. Dengan 

demikian lulusan perguruan tinggi maupun sekolah kejuruan 

dapat terserap ke pasar tenaga kerja. 

Ketiga, rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar 

tenaga kerja. Berdasarkan data BPS (2016), per Agustus 2016 

angka partisipasi kerja perempuan Indonesia hanya kurang 

dari setengah, bandingkan dengan pria yang menyentuh level 

hampir 82 persen. Terbatasnya akses terhadap jasa 

pengasuhan anak, minimnya lowongan kerja yang fleksibel, 

khususnya terbatasnya kerja paruh waktu (part-time job) atau 

pekerjaan yang memiliki waktu kerja yang fleksibel adalah 

beberapa alasan mengapa tingkat partisipasi perempuan di 

pasar tenaga kerja begitu rendah (Allen, 2016).  Dengan 

rendahnya fleksibilitas tersebut, maka menyebabkan pasar 

tenaga kerjaa menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, 

dibutuhkan peran Pemerintah untuk membuat pasar tenaga 

kerja Indonesia menjadi lebih fleksibel, misal seperti dengan 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong 

perusahaan menciptakan pekerjaan paruh waktu atau waktu 

kerja yang fleksibel, khususnya bagi perempuan yang telah 

berkeluarga, apalagi yang telah memiliki anak. 

 

4.2.3.  Inovasi dan Keluar Dari Perangkap Ketergantungan 

Teknologi 

Dari sejumlah kesalahan mengenai arah kebijakan 

pembangunan ekonomi yang diterapkan di Indonesia sejak 

kemerdekaan hingga saat ini, salah satu yang paling fatal 

adalah membiarkan bangsa ini bergantung pada teknologi 

yang dihasilkan oleh bangsa-bangsa lain. Hingga kini, 
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Indonesia lebih dikenal sebagai bangsa konsumen produk 

teknologi bangsa-bangsa lain, bukan inovator apalagi 

pencipta teknologi. Ketergantungan yang tinggi terhadap 

teknologi impor inilah yang menyebabkan sistem ekonomi 

dan industri Indonesia kurang efisien dan kurang produktif 

sehingga tidak kompetitif. Padahal, dari sekian banyak 

variabel yang berpengaruh terhadap produktivitas dan daya 

saing bangsa, penguasaan teknologi merupakan faktor yang 

paling menentukan. 

Pada umumnya, output industri yang dihasilkan di 

Indonesia menjadi lebih relatif mahal dibandingkan dengan 

yang dihasilkan di negara lain. Hal ini terjadi karena selain 

teknologi, komponen produksi lainnya juga sebagian besar 

diimpor. Contoh nyata yang dapat dirasakan adalah ketiga 

industri yang menjadi andalan nasional pada saat ini, yaitu 

industri tekstil dan produk tekstil, elektronik, dan otomotif. 

Ternyata kandungan impor dari ketiga industri tersebut rata-

rata mencapai 75 hingga 90 persen. Artinya, selama in hanya 

menjadi “tukang jahit” (assembling). Hanya sedikit sekali 

proses transfer teknologi yang diterapkan. Sektor hulu 

(penunjang) dari ketiga industri andalan nasional tersebut 

juga kurang dikembangkan secara komprehensif 

(menyeluruh). Misalnya pada industri TPT, kurang ditunjang 

oleh perkebunan kapas dan budidaya ulat sutera yang 

tangguh dan berkelanjutan. Kapasitas produksi permesinan 

pada pabrik tekstil juga belum sepenuhnya optimal. Maka 

sangat diwajarkan apabila produk dari industri-industri 

tersebut kalah bersaing dengan produk-produk dari Malaysia, 

Tiongkok, Thailand bahkan Vietnam. 
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Ketergantungan pada teknologi impor juga membuat 

industri nasional menjadi kurang mampu merespon secara 

cepat terhadap tuntutan pasar (konsumen) yang semakin 

dinamis. Perlu diingat bahwa saat ini tuntutan pasar bukan 

hanya yang berkaitan dengan kualitas, kemasan, harga atau 

kontinuitas barang, namun juga yang terkait dengan 

pelestarian lingkungan, kesehatan serta aspek non tariff 

lainnya.  Itulah sebabnya banyak produk asal Indonesia yang 

sulit diterima di pasar negara-negara maju. 

Berbagai fakta empiris telah membuktikan bahwa negara 

yang maju dan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi 

adalah mereka yang mampu melakukan pembangunan 

industri (industrialisasi) secara efisien, produktif dan 

berkelanjutan. Industrialisasi baru akan berhasil apabila 

negara yang bersangkutan mampu melaksanakan 

institusionalisasi proses-proses inovasi teknologi (AIPI, 2006).  

Hingga saat ini, sektor industri di Indonesia masih cukup 

bergantung pada modal (investasi) asing. Sementara, hampir 

semua investor asing ketika menanamkan modalnya di 

Indonesia selalu mensyaratkan penggunaan teknologi dari 

negaranya. Bahkan tidak sedikit pula investor yang juga 

mensyaratkan penggunaan segala jenis bahan baku atau 

penolong dari negaranya. Jika hal ini terjadi terus-menerus, 

maka praktis industri di Indonesia hanya lebih banyak 

berperan sebagai perakit atau penjahit saja. Lebih fatal lagi, 

tidak adanya proses adopsi teknologi yang konsisten dan 

berkelanjutan untuk mendukung industrialisasi di Indonesia 

agar mampu menciptakan produk high tech yang berdaya 

saing di pasar Internasional. 
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Dari sisi dukungan anggaran riset, hingga saat ini 

Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan anggaran 

riset yang kecil. Pada 2011, total anggaran riset di Indonesia 

hanya mencapai 0,1 persen dari PDB. Angka tersebut tidak 

banyak berubah hingga 2015, yakni masih sebesar 0,3 persen 

dari PDB. Persentase tersebut masih jauh lebih kecil jika 

dibandingkan dengan anggaran riset di Korea Selatan, 

Jepang, Amerika dan Singapura, bahkan Malaysia. Berbagai 

fakta tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam 

memberikan dukungan untuk mengembangkan inovasi 

teknologi nasional khususnya untuk kebutuhan pembangunan 

sektor industri. 

Tabel 4.2. Postur Anggaran Riset di Beberapa negara  

(% PDB) 

 

Negara 2011 2012 2013 2014 2015 

Indonesia 0,1 0,1 0,2 0,2 0.3 

Korea Selatan 3.0 3.6 3.6 3.6 4.04 

Cina 1,5 1,8 1,9 2 2 

Singapura 2,6 2,6 2,6 2,7 2.6 

Malaysia 0,7 0,8 0,8 0,8 1.1 

Amerika Serikat 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Jepang 3,4 3,4 3,4 3,4 3.4 

Sumber: 2014 dan 2016  Global R&D Funding Forecast 

(http://Battelle.Org) 

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 tersebut mencerminkan 

bahwa upaya mengembangkan teknologi industri di 

Indonesia belum menjadi agenda besar nasional. Berbagai 

upaya pemerintah di masa lalu seringkali tidak konsisten 

dalam mendukung pengembangan teknologi di Indonesia. 

Konsekuensi dari tidak berjalannya proses pengadopsian atau 
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pengembangan teknologi, khususnya untuk sektor industri 

membuat bangsa kita terjebak dalam lingkaran 

ketergantungan pada bangsa-bangsa lain. Upaya untuk keluar 

dari perangkap lingkaran ketergantungan harus dijalankan 

secara serius, nyata, dan konsisten. Oleh sebab itu, hal ini 

perlu menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Ke depan, 

pemerintah harus mensyaratkan kepada investor asing untuk 

memberikan transfer teknologi yang seluas-luasnya kepada 

industri di Indonesia, tentunya dengan dukungan anggaran 

research and development dari pemerintah. Pemberian 

insentif (allowance) ataupun reward dalam bentuk apapun 

layak diberikan kepada industri yang mampu mandiri dalam 

penggunaan teknologi. 

 

4.3. Membalikkan Trend Penurunan Ekspor 

Instrumen perdagangan internasional merupakan salah 

satu komponen penting dalam mencapai pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Sebagai negara berkembang, 

Indonesia juga memanfaatkan komponen ini untuk mengejar 

pertumbuhan ekonominya. Pada saat ini terjadi anomali 

kinerja perdagangan internasional setelah sepanjang 2012-

2014 mengalami defisit neraca perdagangan. Pencapaian 

surplus neraca perdagangan 2015-2016 bukan karena 

pertumbuhan ekspor ataupun prestasi dari kinerja sektor 

industri. Namun lebih dikarenakan penurunan impor yang 

signifikan (kecuali impor barang konsumsi). Di sisi lain 

pertumbuhan ekspor juga menurun drastis.  

Tabel 4.3 menunjukkan ikhtisar kinerja perdagangan 

Indonesia selama 2011- Oktober 2016. Dari data tersebut 
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terlihat bahwa ekspor Indoensia selalu mengalami penurunan 

sejak 2013. Bahkan jika diakumulasi, ekspor Indonesia sejak 

2011 hingga 2015 telah turun 26.10 persen. Dimana 

penurunan tersebut terutama didorong oleh ekspor migas 

yang menurun 55.7 persen dan non migas yang turun 18.7 

persen. Capaian surplus neraca perdagangan pada 2015-2016 

merupakan capaian yang perlu diwaspadai. Sebab, capaian 

tersebut menunjukkan perlambatan pada sektor industri yang 

ditandai dari menurunnya permintaan impor bahan baku dan 

barang modal. Hal ini juga diklarifikasi dari data pertumbuhan 

ekspor industri yang turun sejak 2015 dan berlanjut di tahun 

ini (Tabel 4.3). Selain itu, impor barang konsumsi kian 

merajalela karena pasokan domestik -salah satunya barang 

industri- tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.  

Tabel 4.3. Neraca Perdagangan Indonesia (US$ Milyar) 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

Jan-Oct* Pert 

(%) 

2016/ 

2015 
2015 2016 

I  Ekspor 203.5 190.0 182.5 176.0 150.4 127.3 117.1 -8.04 

  Nonmigas 162.0 153.0 149.9 145.9 131.8 111.5 106.4 -4.65 

     Pertanian 5.2 5.6 5.7 5.8 5.6 3.1 2.7 -13.81 

     Pertambangan 34.7 31.3 31.2 22.9 19.5 16.5 14.2 -14.30 

     Industri 122.2 116.1 113.0 117.3 106.7 91.9 89.5 -2.59 

  Migas 41.5 37.0 32.6 30.0 18.6 15.8 10.7 -32.01 

II  Impor 177.4 191.7 186.6 178.2 142.7 119.1 110.2 -7.50 

  Barang Konsumsi 13.4 13.4 13.1 12.7 10.9 8.8 10.0 13.75 

  

Bahan Baku & 

Penolong 130.9 140.1 142.0 136.2 107.1 89.8 82.1 -8.6 

  Barang Modal 33.1 38.2 31.5 29.3 24.7 20.5 18.0 -11.8 

III 

Neraca   

Perdagangan 26.0 -1.7 -4.1 -2.2 7.7 8.2 6.9 -15.81 

Sumber: BPS dan Kementerian Perdagangan (2016) 
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Melemahnya neraca perdagangan barang disebabkan 

karena menurunnya kemampuan ekspor Indonesia disertai 

dengan lonjakan impor baik pada sektor migas maupun 

nonmigas. Hal tersebut merupakan kompilasi yang 

membahayakan dan mengancam fondasi perekonomian 

nasional. Menurunnya kinerja ekspor Indonesia akan 

berdampak pada produksi dan output industri dalam negeri 

yang selanjutnya akan berdampak pada penyerapan tenaga 

kerja. Satu pesan yang dapat dilihat berdasarkan realita 

adalah urgensi untuk mengakselerasi industri manufaktur 

Indonesia mengingat sektor ini berkontribusi dominan 

terhadap total pembentukan nilai ekspor Indonesia dalam 

aspek nominal value. 

Lebih lanjut, menurunnya kinerja perdagangan Indonesia 

juga disebabkan karena rendahnya daya saing dalam 

percaturan liberalisasi perdagangan. Indonesia tidak cukup 

mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai kesepakatan 

kerjasama perdagangan bebas dalam berbagai skema. 

Padahal perjanjian perdagangan bebas telah menjadi agenda 

jangka panjang bagi setiap negara di dunia.  

Neraca perdagangan Indonesia dengan beberapa negara 

mitra utama khususnya yang telah menjalin kerjasama 

perdagangan bebas, menunjukkan kinerja yang kurang 

memuaskan. Neraca perdagangan Indonesia mengalami 

defisit dengan hampir dengan seluruh negara mitra dagang 

utama.  

Dalam upaya melakukan penetrasi dan akselerasi ekspor, 

Indonesia harus lebih banyak fokus mengeskpor produk-
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produk konsumsi ke negara-negara seperti Tiongkok, 

Singapura, Malaysia ataupun Thailand. Ini dilakukan untuk 

mengurangi defisit perdagangan dengan negara-negara 

tersebut. Selain karena kebutuhan produk konsumsi di 

negara-negara itu semakin tinggi, Indonesia juga memiliki 

potensi dalam mengembangkan produk-produk konsumsi.  

Lebih lanjut, jika ingin menggarap pasar ”nontradisional”, 

Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan fungsi market 

intelligence di semua negara, khususnya di mana produk 

ekspor kita punya daya saing. Pemerintah perlu 

mengoptimalkan keberadaan Indonesian Trade Promotion 

Center dan konsul perdagangan di semua negara untuk 

identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, 

hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik. 

Pemerintah jangan ragu untuk melakukan pengembangan 

ekspor ke negara-negara yang tingkat perekonominannya 

masih dibawah Indonesia, seperti negara-negara di Afrika. 

Banyak negara di Afrika yang sedang berkembang dan 

membutuhkan banyak produk konsumsi. Ini merupakan 

peluang ekspor bagi Indonesia. 

Selain mengoptimalkan market intelligence, dalam jangka 

pendek Pemerintah dapat melakukan langkah strategis 

dengan mendirikan gerai-gerai (outlet) di setiap hub 

internasional. Dalam gerai tersebut dapat disertakan toko 

dengan konsep minimarket-minimarket yang berkembang di 

Indonesia. Selain itu adanya gerai ini juga dapat digunakan 

ajang pameran produk dan memperkenalkan segala sesuatu 

tentang Indonesia seperti pariwisata, travel, kebudayaan dan 

lain-lain. 
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Dalam jangka panjang, strategi ekspor Indonesia perlu 

diubah menjadi berbasis keunggulan kompetitif, yaitu 

bergeser dari produk berbasis buruh murah dan kaya SDA 

menjadi berbasis tenaga kerja terampil, padat teknologi, dan 

dinamis mengikuti perkembangan pasar. Tanpa perubahan 

mendasar dalam strategi perdagangan, kinerja perdagangan 

Indonesia bisa kian memburuk.  

Terkait dengan pengendalian impor, yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah antara lain: 

1. Bersama-sama dengan instansi terkait mendorong dan 

membantu proses standarisasi/sertifikasi seperti Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dan K3L untuk industri-industri 

domestik agar mampu bersaing dan memiliki standar yang 

sama dengan internasional. 

2. Mendorong untuk melakukan harmonisasi dan membuat 

aturan yang lebih spesifik terkait jenis barang yang 

dikenakan ketentuan spesifik dalam impor. 

3. Bersama-sama instansi terkait lainnya ikut serta melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perdagangan, 

misalnya membuat surat keputusan bersama (SKB) dalam 

penyelundupan barang-barang yang diatur. 

4. Perlunya sosialisasi yang lebih aktif terhadap kebijakan 

perdagangan dari pusat ke daerah terutama yang diatur 

langsung oleh Kementerian Perdagangan. 

5. Bersama-sama instansi terkait lainnya melakukan 

koordinasi untuk menyelaraskan dengan kebijakan serupa 

di instansi tersebut, baik antara pusat-daerah maupun 

antar instansi pemerintah. 



92 | Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia 

 

6. Mendorong untuk membuat proses perijinan impor yang 

diatur oleh satu pintu atau dikoordinir dalam satu pintu 

untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus 

perijinan impor dan monitoring. 

Kebijakan penetrasi ekspor dan pengendalian impor tidak 

bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga atau kementerian 

saja. Namun pencapaiannya harus melalui kerjasama dan 

koordinasi (harmonisasi) yang baik dan saling mendukung 

antar lembaga terkait. 
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Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi selalu 

memerlukan daya dukung likuiditas yang mencukupi, baik 

yang bersumber dari APBN, perbankan, pasar modal, maupun 

lembaga keuangan non bank. Strategi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang mengesampingkan tercukupinya 

ketersediaan likuiditas sering kali berujung pada implementasi 

yang tidak optimal dan pencapaian target yang minimal.  

Untuk mengantisipasi terjadinya gap target pertumbuhan 

ekonomi dengan ketersediaan likuiditas, diperlukan analisis 

yang mendalam mengenai kondisi likuiditas perekonomian 

saat ini dan tahun mendatang. Beberapa sub bab berikut 

menguraikan tentang tantangan dan peluang penyediaan 

likuiditas perekonomian guna menopang target pertumbuhan 

ekonomi ke depan.  

 

5.1. Pendalaman Pasar Keuangan 

Untuk mencapai pembangunan nasional sesuai dengan 

nawacita diperlukan sumber pembiayaan yang cukup besar. 

Sayangnya ketersediaan likuiditas untuk menggerakkan 

perekonomian nasional masih terganjal beberapa masalah, 
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salah satunya tingkat kedalaman pasar keuangan yang sangat 

dangkal. Secara sederhana, kedalaman sektor keuangan 

bermakna tinggi-rendahnya peranan sektor keuangan dalam 

menyediakan pembiayaan aktivitas ekonomi. Bagi Indonesia 

yang struktur sektor keuangannya didominasi oleh perbankan 

(bank based), aktivitas pembiayaan melalui kredit menjadi 

fokus utama.  

Indikator kemudahan mendapatkan kredit (ease of 

getting credit) merupakan salah satu penentu peringkat 

kemudahan berbisnis (ease of doing business). Pada indikator 

ini, peringkat Indonesia masih jauh dibandingkan negara lain. 

Kemudahan mendapatkan kredit di Indonesia menduduki 

peringkat ke 62 dari 190 negara. Walaupun terdapat kenaikan 

yang cukup signifikan dari tahun 2015 yakni 70 menjadi 62, 

posisi ini lebih rendah dibandingkan negara lain yaitu 

Malaysia (20), dan India (44).  

Sementara itu perbandingan simpanan terhadap PDB 

Indonesia juga lebih kecil dibanding negara lain di Asia seperti 

Malaysia dan China. Rasio simpanan terhadap PDB Indonesia 

hanya 33,8 persen di tahun 2015 berdasarkan data World 

Bank. Negara di kawasan Asia lainnya seperti China memiliki 

porsi simpanan sebesar 48,9 persen terhadap PDB padahal 

jumlah penduduknya lebih besar dibandingkan Indonesia. 

Artinya dangkalnya inklusi keuangan di Indonesia tidak hanya 

disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk atau masih 

banyaknya penduduk di luar daerah yang sulit dijangkau. 

Rendahnya simpanan di bank lebih berkaitan erat dengan 

literasi keuangan yang minim. Penduduk Indonesia hanya 36 

persen yang memiliki akun di lembaga keuangan formal, 
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sementara di Malaysia sebesar 81% dan China 79% dari total 

populasi penduduk diatas 15 tahun.  

Gambar 5.1 Perbandingan Simpanan dan Kredit Terhadap 

PDB di Asia 

Sumber: World Bank, 2015 

Indikator lain untuk melihat dalamnya inklusi keuangan 

adalah membandingkan jumlah kredit terhadap total PDB. 

Indonesia per akhir 2015 lalu berdasarkan data World Bank 

mencatatkan rasio 39,1% antara kredit dan PDB. Sedangkan di 

negara lain seperti Singapura, Korea, dan China penyaluran 

kredit sudah melebihi PDB yang berarti availability atau 

ketersediaan kredit cukup besar.   

Tantangan lain terkait ketersediaan sumber pendanaan 

adalah kondisi ketatnya likuiditas perbankan saat ini. Ada 

beberapa kondisi yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, 

pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) lebih lamban 

dibandingkan pertumbuhan kredit. Situasi ini telah terjadi 
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sejak 2015. Salah satu penyebab rendahnya DPK adalah 

turunnya pendapatan masyarakat terutama masyarakat 

menengah ke bawah sehingga kemampuan untuk menabung 

pun menurun. Ketatnya likuiditas tercermin pada Loan to 

Deposit Ratio (LDR) bertengger pada angka 90 persen, 

mendekati ketentuan otoritas sebesar 92 persen. 

Gambar 5.2 Pertumbuhan DPK, Kredit dan ROA 

 

Sumber: Bank Indonesia, 2016 

Kedua, pemberlakuan tax amnesty periode I dibulan Juli-

September 2016 memberikan dampak yang cukup besar bagi 

likuiditas perbankan. Banyak nasabah yang menarik uang dari 

bank untuk membayar tebusan harta tax amnesty. Karena 

kondisi dinilai menganggu stabilitas moneter maka Bank 

Indonesia pun turun tangan dengan melakukan operasi 

moneter, salah satunya BI memperpanjang jam operasional 

layanan BI-RTGS (Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement) 

dan BI-SSS (Bank Indonesia Scripless Securities Settlement 

System).  

Dari operasi moneter BI tersebut dapat terlihat jelas 

bahwa kebijakan tax amnesty justru menjadi bumerang bagi 
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sektor perbankan walaupun Indonesia dianggap berhasil 

mengumpulkan uang tebusan hingga Rp93,6 triliun per 30 

September 2016. Tersedotnya likuiditas perbankan juga akan 

berlanjut hingga periode tax amnesty berakhir yaitu Maret 

2017. Sementara itu dana repatriasi sebesar Rp143 triliun 

terlambat masuk ke Indonesia.  

Ketiga, dana tebusan tax amnesty yang berhasil dihimpun 

pemerintah tersebut tidak langsung mengalir kembali ke 

perbankan ataupun sektor riil, tapi justru mengendap di 

rekening pemerintah. Selain itu, dana tax amnesty tidak 

spesifik diarahkan pada sektor riil. Berbeda dengan tax 

amnesty di India yang ditujukan untuk pembiayaan 

infrastruktur. 

Keempat, ketatnya likuiditas juga dipengaruhi oleh 

perebutan dana dengan Pemerintah. Gencarnya penerbitan 

surat utang oleh Pemerintah dengan bunga yang tinggi 

secara otomatis mengambil porsi likuiditas yang tersedia di 

masyarakat.  

Kelima, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.1/POJK.05/2016, setiap lembaga jasa keuangan non-bank 

diwajibkan untuk menempatkan investasi pada instrumen 

SBN, mulai 20 sampai 30 persen dari total investasi 

perusahaan. Implikasinya tentu makin menggerus likuiditas 

perbankan, sebab profiling investasi perusahaan asuransi akan 

bergeser dari simpanan menjadi surat utang.  

Keenam, faktor musiman akhir tahun, di mana 

perusahaan banyak membayar pajak, pelunasan hutang, dan 

masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi di libur Natal 
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dan Tahun Baru. Imbasnya otoritas moneter perlu bersiap-siap 

agar likuiditas selalu terjaga.  

Salah satu cara untuk mendorong pendalaman pasar 

keuangan adalah mendorong instrumen alternatif selain 

produk perbankan, sebagai contoh obligasi ritel dan sukuk 

tabungan. Potensi obligasi ritel cukup besar di Indonesia, hal 

ini dibuktikan dengan penjualan ORI013 sebesar Rp19,6 triliun 

pada Oktober lalu.  

Salah satu hal yang terpenting dalam meningkatkan 

kedalaman pasar keuangan adalah menyediakan instrumen 

dengan harga rendah namun memiliki yield yang cukup 

kompetitif. Misalnya obligasi ritel dengan range harga Rp2-5 

juta tentu diminati oleh masyarakat. Hal ini bisa ditiru oleh 

perusahaan dalam meningkatkan modal pembiayaannya.  

 

Mendorong Fintech 

Strategi pendalaman pasar keuangan melalui Financial 

Technology (FinTech) juga mulai marak 2 tahun terakhir ini. 

Berdasarkan data OJK hingga September 2016 terdapat 111 

FinTech yang beroperasi di Indonesia termasuk FinTech yang 

disediakan Lembaga Jasa Keuangan dan FinTech perusahaan 

asing. FinTech Payment mendominasi sebanyak 49 

perusahaan atau 44 persen dari total perusahaan yang 

tercatat. Sebagian besar perusahaan FinTech atau 75 persen 

beroperasi sejak tahun 2015. 

Potensi FinTech ini juga didorong oleh gap pembiayaan 

yang belum tersedia oleh lembaga jasa keuangan sebesar 

Rp998 triliun. Selain itu dari segi pemerataan pembiayaan, 
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lebih dari 60% total pembiayaan masih bersifat Jawa sentris, 

sehingga keberadaan FinTech diharapkan dapat memperluas 

pembiayaan hingga ke daerah terpencil diluar Jawa.  

Fakta lainnya adalah jumlah UMKM yang layak 

mendapatkan kredit atau bankable hanya 11 juta unit dari 

total 60 juta unit. Potensi FinTech untuk menjangkau UMKM 

yang unbankable cukup besar. 

Sayangnya dengan potensi yang ada untuk 

mengembangkan inklusi keuangan, beleid regulasi FinTech 

terbilang cukup lambat dibandingkan negara lainnya. Dari 

aspek legal misalnya, peminjaman kredit atau simpanan 

membutuhkan tanda tangan basah, persyaratan consumer 

due diligence dan enhance due diligencedan syarat 

administrasi lainnya yang menjadi hambatan FinTech. Regulasi 

dalam bidang teknologi keuangan seperti standarisasi kliring, 

settlement dan sistem keamanan juga belum disiapkan oleh 

Pemerintah. Oleh karena itu belum maksimalnya penerapan 

FinTech membuat peningkatan pasokan likuiditas 

perekonomian menjadi sangat lambat. 

 

5.2 Disintermediasi Perbankan 

Pelambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan global 

ditengarai sebagai faktor penyebab anjloknya kinerja 

intermediasi perbankan. Penurunan daya beli masyarakat 

yang disertai pelemahan permintaan agregat akhirnya 

memaksa produsen untuk menahan atau bahkan mengurangi 

volume produksinya. Imbasnya, pelaku usaha melakukan 

pengurangan permintaan kredit dari perbankan (credit 
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crunch). Di saat yang sama, perbankan juga menghadapi 

kekhawatiran dalam menyalurkan kredit baru terutama pada 

sektor yag berisiko tinggi (credit rationing).  

Berkaca pada situasi ini, otoritas moneter (BI) dan otoritas 

jasa keuangan (OJK) kemudian melakukan pemangkasan 

proyeksi kredit untuk tahun 2016. Pada awalnya OJK mematok 

pertumbuhan kredit sebesar 12-13 persen, kini direvisi 

menjadi 6-8 persen . Sedangkan BI masih lebih optimis 

dengan revisi pertumbuhan kredit menjadi 7-9 persen  dari 

proyeksi sebelumnya sebesar 10-12 persen . 

Tren penurunan pertumbuhan kredit sebenarnya sudah 

terlihat sejak 2012. Jika pada 2012 pertumbuhan kredit masih 

di level 23,1 persen  (yoy), pada tahun-tahun berikutnya 

lajunya terus melandai yakni pada 2013 (21,6%); 2014 (11,6%); 

2015 (10,4%), hingga menyentuh level terendah pada 

September 2016 yakni hanya tumbuh 6,35 persen (yoy). 

Menariknya, dengan tren penurunan pertumbuhan kredit 

tersebut, BI justru memasang proyeksi pertumbuhan kredit 

sebesar 10-12 persen  pada 2017 mendatang. 

Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit perbankan, 

justru terjadi kenaikan pertumbuhan pembiayaan nonbank 

seperti Obligasi, Medium Term Notes (MTN), Initial Public 

Offering (IPO), dan rights issue. Pembiayaan nonbank 

sepanjang Januari-Agustus 2016 mencapai Rp128,3 triliun 

atau tumbuh 58,78% dibanding periode yang sama tahun 

sebelumnya. Sementara pertumbuhan pembiayaan nonbank 

per Agustus 2016 (yoy) tumbuh 195,92 persen, dari Rp4,9 

triliun menjadi Rp14,5 triliun. 
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Kondisi terjadinya pergeseran sumber pembiayaan dari 

perbankan ke nonbank tersebut dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain lebih murahnya biaya dana dari nonbank, 

peningkatan lending standard oleh perbankan, dan 

melonjaknya kebutuhan refinancing utang swasta yang jatuh 

tempo.     

Selanjutnya berdasarkan jenis kredit, pertumbuhan kredit 

terendah ada pada jenis kredit modal kerja yang hanya 

tumbuh 4,23 persen  per September 2016 (yoy). Rendahnya 

pertumbuhan kredit modal kerja ini menunjukkan tertahannya 

ekspansi produksi dan bisnis sektor riil dalam jangka pendek.  

Sementara itu, pertumbuhan kredit investasi dan kredit 

konsumsi juga mengalami tren penurunan namun masih di 

atas pertumbuhan total kredit yakni masing-masing 9,13 

persen  (yoy) dan 7,96 persen (yoy). 

 

Gambar 5.3. Pertumbuhan Kredit per Jenis  

(%, yoy) 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK, diolah 



102 | Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia 

 

Apabila kinerja kredit perbankan dibedah berdasarkan 

Kelompok Usaha (BUKU) maka akan terungkap bahwa telah 

terjadi fenomena disintermediasi pada kelompok bank BUKU I 

(modal inti < Rp1 triliun). Pada kelompok bank BUKU I 

pertumbuhan kredit mengalami tren negatif dan mencapai 

level terendahnya sebesar -45,13 persen  per September 2016 

(yoy). Sementara itu untuk kelompok bank BUKU II (modal inti 

Rp1–10 triliun) meski sempat mengalami pertumbuhan 

negatif hingga Maret 2016, kemudian pada bulan-bulan 

berikutnya dapat menaikkan performanya sehingga 

mengalami pertumbuhan kredit yang positif sejak April 2016 

(6,60%, yoy) hingga September 2016 (3,88%, yoy).  

Situasi lainnya yang perlu dicermati ialah pada kelompok 

bank BUKU III (modal inti Rp10-50 triliun). Pada kelompok 

bank ini pertumbuhan kredit mengalami degradasi yang 

signifikan, dari 21,58 persen  (yoy) per Januari 2016 hingga 

merosot tajam menjadi 2,88 persen  (yoy) per September 

2016. Sedangkan untuk kelompok bank besar BUKU IV (modal 

inti > Rp 50 triliun), pertumbuhan kredit relatif stabil di atas 13 

persen  sepanjang 2016.  

Gambar 5.4. Pertumbuhan Kredit per BUKU (%, yoy) 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK, diolah 
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Kondisi pertumbuhan kredit di daerah pun menunjukkan 

pelambatan yang cukup parah seperti di Kalimantan Timur 

(1,9%) dan Sumatera Utara (2,4%). Hal ini lebih disebabkan 

ketergantungan penyaluran kredit pada sektor komoditas 

seperti batu-bara dan perkebunan kelapa sawit. Disaat harga 

komoditas turun maka resiko kredit macet meningkat dan 

menyebabkan permintaan kredit menurun.  

Seiring dengan pelambatan laju kredit, pertumbuhan DPK 

di provinsi Kalimantan Timur mengalami kontraksi hingga -

12,4 persen  (yoy). Penurunan DPK didorong oleh turunnya 

pendapatan masyarakat secara umum. Kondisi ini juga 

menyebabkan perpindahan nasabah ke wilayah lainnya yang 

memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.  

Gambar 5.5 Pertumbuhan Kredit dan 

DPK Regional (%, yoy) 
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Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK, September 2016 

Di tengah melemahnya pertumbuhan kredit perbankan, 

rasio kredit terhadap DPK atau LDR (Loan to Deposit Ratio) 

justru  mendekati batas atas ketentuan LDR yakni di level 



104 | Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia 

 

91,71 persen per September 2016. Kondisi ini terjadi karena 

pertumbuhan DPK jauh lebih rendah dari pertumbuhan kredit 

sehingga tren rasio LDR terus naik. 

Kendati rasio LDR mendekati batas atas yang ditentukan 

BI, namun jika memperhatikan rasio kredit terhadap PDB 

maka Indonesia termasuk tertinggal dibanding negara-negara 

lain. Rasio kredit terhadap PDB Indonesia pada 2015 hanya 

sebesar 39,07 persen, sedangkan Malaysia 125,24 persen , 

Thailand 151,26 persen, Vietnam 111,9 persen  (World Bank, 

2016). Fakta ini menunjukkan bahwa masih ada peluang yang 

sangat besar bagi perbankan Indonesia untuk menggenjot 

pembiayaan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi 

nasional. 

Gambar 5.6 LDR, NPL, dan NIM Perbankan (%) 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK 

Dengan demikian, perbankan domestik dituntut lebih jeli 

lagi melihat peluang ekspansi kredit sehingga momentum 

untuk melakukan rebound kredit ke depannya dapat 

dimanfaatkan. Apalagi indikator rasio permodalan perbankan 
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(CAR) juga relatif kuat karena berada di level 22,60% per 

September 2016.  

Pelemahan kinerja kredit perbankan seperti dijelaskan 

sebelumnya ternyata turut dipengaruhi oleh kualitas kredit 

perbankan yang semakin memburuk dicerminkan dengan 

peningkatan NPL sepanjang 2016, dari 2,73 persen  per 

Januari 2016 menjadi 3,10 persen  per September 2016. 

Besarnya rasio kredit bermasalah (NPL) kemudian 

memaksa perbankan untuk mengalokasikan dana 

pencadangan (provisi) sehingga ruang untuk melakukan 

perluasan kredit semakin terbatas. Berdasarkan publikasi BI, 

cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (CKPN) 

perbankan mengalami kenaikan 24,83 persen, dari Rp116 

triliun per September 2015 menjadi Rp144,8 triliun per 

September 2016. Rasio CKPN terhadap total kredit juga 

meningkat dari 2,93 persen per September 2015 menjadi 3,44 

persen per September 2016. 

Berdasarkan sektor ekonomi, NPL tertinggi terjadi pada 

sektor pertambangan yakni 6,38% per September 2016. 

Sektor lainnya yang perlu mendapat perhatian lebih yakni 

Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi dengan 

tingkat kredit macet sebesar 4,77 persen , Sektor Konstruksi 

4,26 persen, Sektor Perdagangan Besar 4,42 persen , dan 

Sektor Industri Pengolahan 3,88 persen. Kelima Sektor 

tersebut masuk dalam kategori beresiko karena hampir 

menyentuh batas aman NPL, yakni 5 persen. 

Sementara itu tingkat kredit macet di daerah cukup 

mengkhawatirkan. Daerah Kalimantan Timur mencatatkan NPL 
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tertinggi yaitu 7,75 persen  dua kali lipat dibandingkan rata-

rata NPL nasional yakni 3,1 persen  per September 2016. 

Posisi NPL tertinggi kedua dan ketiga ditempati Irian Jaya 

Barat dan Papua. Sedangkan daerah dengan NPL terendah 

ialah Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah masing-masing 

mencatatkan NPL 1,22 persen  dan 1,46 persen . 

Gambar 5.7 NPL Regional per September 2016 (%) 

 

    Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK 

Faktor lain yang turut menekan rendahnya penyaluran 

kredit ialah masih tingginya net interest margin (NIM) 

perbankan. Spread suku bunga kredit dan suku bunga 

simpanan tersebut cenderung meningkat sepanjang tahun 

2016 dan berada di level 5,65 persen  per September 2016. 

Bandingkan dengan tingkat NIM negara lain seperti Malaysia 

2,35 persen , Thailand 2,60 persen , dan Filipina 3,35 persen. 

 Kondisi ini tentu kontradiktif dengan target otoritas 

moneter dalam upaya menurunkan suku bunga kredit 

perbankan menjadi single digit. Tingginya NIM perbankan ini 

tidak lepas dari faktor inefisiensi perbankan yang tercermin 

dari rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
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Operasional) yang masih tinggi di atas 80 persen. Terlebih 

bagi perbankan yang banyak menyasar ke UMKM, dengan 

risiko dan biaya operasional yang lebih besar maka tidak 

mengherankan jika rasio BOPO juga tinggi. Namun, dengan 

adanya fasilitas bunga KUR seharusnya UMKM juga bisa 

menikmati dana murah dari perbankan. 

Jika ditelaah berdasarkan kelompok bank umum kegiatan 

usaha (BUKU), terlihat bahwa kelompok BUKU IV atau 

kelompok bank besar meraup NIM tertinggi yakni 6,59 persen  

per September 2016, disusul kelompok BUKU I dengan NIM 

6,10 persen , BUKU II 5,02 persen , dan BUKU III 4,73%. Dalam 

upaya menjaga tingkat NIM perbankan nasional agar tetap 

kompetitif dengan perbankan di kawasan ASEAN maka 

wacana pembatasan NIM (capping) oleh OJK perlu segera 

direalisasikan. Selain itu, pembatasan NIM tersebut juga akan 

mempercepat pencapaian suku bunga kredit single digit.  

 

5.3  Tantangan Kebijakan Moneter 

 

5.3.1 Koordinasi Fiskal Moneter 

Di tengah tekanan yang dihadapi perbankan berupa 

risiko kredit yang meningkat dan pelemahan permintaan 

kredit akhirnya turut menyuburkan praktik 

pengembangbiakan dana perbankan melalui portofolio surat 

berharga seperti SBI dan SPN. Sepanjang Januari-Agustus 

2016 terjadi lonjakan penempatan dana bank dalam surat 

berharga, dari Rp699,5 triliun per Januari 2016 menjadi 

Rp833,8 triliun per Agustus 2016.  
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Dana perbankan yang ditempatkan di surat berharga 

mengalami pertumbuhan sebesar 29,33 persen  (yoy) per 

Agustus 2016. Kenaikan tertinggi berada dalam penempatan 

di SBI yang tumbuh sebesar 72,68 persen  (yoy) per Agustus 

2016. Sedangkan dana perbankan yang diparkir pada instrumen 

SPN tumbuh 2,56 persen  (yoy).  

 

Gambar 5.8 Pertumbuhan Penempatan Dana Bank  

di Surat Berharga (yoy) 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK, diolah 

Sementara itu berdasarkan publikasi Kemenkeu per 9 

November 2016, perbankan memiliki SBN yang dapat 

diperdagangkan senilai Rp435,13 triliun, naik 12,99% 

dibanding posisi per 4 Januari 2016 (ytd). Porsi kepemilikan 

SBN rupiah oleh bank mencapai 24,73 persen  dari total SBN 

rupiah yang dapat diperdagangkan. 

Besarnya dana perbankan yang diendapkan pada surat 

berharga menimbulkan tanda tanya di tengah upaya 

mendorong fungsi intermediasi perbankan. Jika ditelaah 

mengenai rasio penempatan dana perbankan di surat 

berharga terhadap total DPK maka terjadi tren kenaikan yang 
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signifikan, yakni dari 15,95 persen  pada Januari 2016 menjadi 

19,17 persen  per Agustus 2016. Hal ini membuktikan dana 

masyarakat yang telah dihimpun perbankan ternyata masih 

banyak yang mampet tidak tersalurkan ke sektor riil. 

Gambar 5.9 Rasio Penempatan Dana di Surat Berharga 

terhadap DPK 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK, diolah 

Tingginya pertumbuhan dana mengendap di surat 

berharga tersebut sangat bertolak belakang dengan 

rendahnya penyaluran kredit. Gejala ini menunjukkan bukti 

tengah berlangsungnya disintermediasi perbankan sehingga 

pemerintah dan otoritas moneter tidak boleh membiarkan 

begitu saja. Sebab jika kondisi ini terus dipelihara maka 

artinya pemerintah dan otoritas moneter secara sadar turut 

menyiapkan liang kubur industri perbankan, yang pada 

hakikatnya berfungsi sebagai organ pemompa darah likuditas 

yang sangat dibutuhkan untuk aktivitas riil perekonomian. 

 Lebih jauh lagi, upaya pemerintah dan otoritas 

moneter dalam mewujudkan suku bunga kredit single digit 

juga akan sangat sulit tercapai karena perbankan harus 
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bersaing dengan portofolio SBN dalam memperebutkan 

likuiditas yang semakin terbatas. Di sisi lain, yield yang 

ditawarkan SBN juga relatif tinggi (8-9%) sehingga perbankan 

juga harus mengeluarkan biaya yang tinggi dalam menyerap 

sumber dana. 

Tekanan likuiditas semakin berat manakala pemerintah 

berencana melakukan kebijakan prefunding dalam rangka 

menutup kebutuhan belanja fiskal pada Januari 2017 sebesar 

Rp116 triliun. Belanja tersebut melingkupi pembayaran gaji 

pegawai, transfer Dana Alokasi Umum (DAU), dan beberapa 

belanja yang sudah dijadwalkan untuk bulan pertama. Dalam 

merealisasikan strategi prefunding tersebut, pemerintah 

berencana menerbitkan SBN sekitar Rp63,5 triliun. Di saat 

yang sama, surutnya likuiditas di akhir tahun ini juga akan 

dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran uang tebusan tax 

amnesty tahap II serta kebutuhan refinancing dan 

pembayaran pajak oleh swasta. 

Dengan demikian, upaya pelonggaran kebijakan 

moneter yang telah dilakukan BI sepanjang 2016 akan 

menjadi sia-sia ketika tidak sejalan dengan kebijakan yang 

ditempuh otoritas fiskal. Buktinya penurunan suku bunga 

deposito tidak sebanding dengan penurunan suku bunga 

kredit.  

Sepanjang Januari-Oktober 2016, suku bunga deposito 

telah turun sebanyak 108 bps, sedangkan suku bunga kredit 

hanya turun 60 bps. Hingga Agustus 2016, suku bunga kredit 

masih bertengger di level 12,31 persen . Berdasarkan jenisnya, 

suku bunga kredit konsumsi sebesar 13,74 modal kerja 

sebesar 11,73 persen , dan investasi sebesar 11,42 persen . 
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5.3.2.  Stabilitas Nilai Tukar dan Inflasi 

Peran stabilitas nilai tukar dalam menambah likuiditas 

perekonomian sangat penting. Hal ini berkaitan erat dengan 

jumlah dan resiko utang luar negeri yang digunakan untuk 

menggerakan perekonomian nasional.  

Stabilitas nilai tukar selama tahun 2016 dapat terbilang 

sangat fluktuatif. Walaupun disatu sisi terjadi apresiasi atau 

penguatan sejak awal tahun 2016, namun nilai tukar masih 

dikisaran Rp.13.000 per USD lebih rendah dibanding periode 

2014 silam. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar 

selama tahun 2016 adalah kondisi perekonomian global masih 

bergejolak. Badai perekonomian global yang sudah terjadi 

sejak dua tahun lalu ditambah oleh peristiwa Brexit, 

ketidakpastian kenaikan suku bunga The Fed, dan terpilihnya 

Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ketiga faktor global 

tersebut juga bertautan dengan rendahnya aktivitas 

perdagangan internasional. Permintaan terhadap rupiah 

selama tahun 2016 masih terkontraksi.  

Dampak dari fluktuasi nilai tukar yang cukup tinggi 

memberikan ketidakpastian yang tinggi bagi pelaku usaha 

untuk menambah utang dalam bentuk mata uang asing atau 

valas. Hal ini terlihat dari penurunan pertumbuhan utang luar 

negeri swasta sebesar -3,4 persen  di pertengahan tahun 

2016. Walaupun rata-rata pinjaman dalam bentuk mata uang 

asing hanya berkisar 1,5-2 persen, namun pelaku usaha 

cenderung mengurangi porsi pinjaman luar negerinya.  

Resiko gagal bayar karena terdepresiasinya rupiah 

terhadap dolar AS cukup besar. Pada tahun 2017 diprediksi 

fluktuasi terhadap nilai tukar masih cukup berimbas pada 
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profil resiko pendanaan luar negeri swasta maupun 

Pemerintah. Imbas dari ketidakpastian nilai tukar membuat 

likuiditas perekonomian yang mengandalkan pembiayaan dari 

luar negeri terganggu. 

 

Gambar 5.10 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS 

 

Sumber: Kurs Tengah BI Oktober 2016 

Sementara itu rendahnya inflasi tidak terlalu berdampak 

terhadap penambahan likuiditas perekonomian. Per Oktober 

2016 Inflasi tercatat 0,14% lebih rendah dibandingkan bulan 

sebelumnya yakni 0,22%. Bahkan di bulan Agustus 2016 

sempat mengalami deflasi 0,02% paska hari raya lebaran. 

Otoritas moneter dan Pemerintah beranggapan bahwa 

rendahnya inflasi merupakan buah dari keberhasilan 

pengendalian harga barang-barang konsumsi. Kesimpulan 

tersebut tentu berkebalikan dari fakta yang terjadi. Rendahnya 

inflasi di tahun 2016 lebih disebabkan oleh pelemahan daya 

beli masyarakat.  

Secara teori, inflasi yang rendah membuat ruang 

penurunan suku bunga terbuka lebar kemudian suku bunga 
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acuan yang rendah tersebut diharapkan memacu 

perkembangan kredit, namun faktanya tidak demikian. 

Walaupun instrumen BI 7 days repo rate telah beberapa kali 

diturunkan namun dampak pada pertumbuhan kredit masih 

belum dirasakan. Hal ini dikarenakan inflasi rendah yang 

disebabkan oleh pelemahan daya beli membuat permintaan 

agregat menurun, imbasnya pelaku usaha menahan 

permintaan kredit. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen 7 

days repo rate yang digunakan untuk menurunkan suku 

bunga kredit terbukti belum efektif kendati inflasi cukup 

rendah.  

Gambar 5.11 Inflasi (%) month-to-month 2014-2016 

 

Sumber: BPS per Oktober 2016 

 

5.3.3.  Efektivitas 7-Days Reverse Repo Rate 

Bermula 19 Agustus 2016, Bank Indonesia efektif 

memberlakukan kebijakan suku bunga acuan berupa BI 7-day 

(Reverse) Repo Rate (7-Days RRR). Kebijakan suku bunga 

jangka pendek (7 hari) ini menggantikan kebijakan moneter 
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sebelumnya (BI rate) yang bertenor 12 bulan dan telah 

digunakan sejak Juli 2005. Reformulasi kebijakan moneter ini 

dilatarbelakangi ketidakefektifan sinyal BI rate dalam 

mengendalikan suku bunga perbankan. Sehingga sasaran 

akhir penerapan BI 7-Days RRR ditujukan untuk mempercepat 

transmisi kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga 

deposito dan suku bunga kredit. 

Adapun pertimbangan khusus penggunaan saluran 

transimisi BI 7-Days RRR antara lain sifatnya yang lebih 

transaksional dengan bank sentral, dapat mempercepat 

penurunan suku bunga di pasar uang, serta menambah variasi 

instrumen pasar uang dan mendorong pendalaman pasar. 

Beberapa Bank Sentral negara lain yang telah menyesuaikan 

kebijakan suku moneter misalnya Bank Sentral Thailand yang 

pada 2007 mengubah suku bunga kebijakannya dari 14-Day 

Repo Rate menjadi 1-Day Repo Rate. Kemudian, pada 2008 

Bank Sentral Korea mengubah suku bunga acuan dari 

overnight policy rate menjadi base rate (7-day policy rate).  

Secara operasional, perbankan melakukan transaksi 

likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Suku bunga 

alamiah yang selama ini terbentuk di PUAB nantinya akan 

turut dipengaruhi oleh introduksi kebijakan BI 7-Days RRR. 

Lebih spesifik lagi, BI 7-Days RRR ditujukan untuk menggiring 

suku bunga PUAB bertenor semalam (overnight). Sebab, lebih 

dari separuh transaksi PUAB terjadi pada instrumen overnight 

(o/n). 
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Gambar 5.12  Transaksi Pasar Uang Antar Bank  

 

      Sumber: Bank Indonesia, 2016 

Lebih jauh lagi, sebagai upaya pengendalian suku bunga, 

BI melaksanakan Operasi Moneter melalui kebijakan Operasi 

Pasar Terbuka dan Standing Facilities. BI 7-Days RRR sebagai 

salah satu instrumen Operasi Pasar Terbuka digunakan untuk 

mengurangi (smoothing) volatilitas suku bunga PUAB o/n. Di 

sisi lain, dalam rangka membentuk koridor suku bunga PUAB 

o/n, BI menerapkan kebijakan Standing Facilities melalui 

penyediaan dana rupiah (lending facility) dari BI kepada Bank 

serta kegiatan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh 

Bank di BI. Per Oktober 2016, BI menetapkan bunga deposit 

facility sebesar 4,00 persen , sedangkan bunga lending facility 

sebesar 5,50 persen. 

 Adapun suku bunga BI 7-Days RRR memiliki selisih 175 

basis poin lebih kecil ketimbang suku bunga acuan BI rate. 

Detailnya, BI rate terakhir (Juli 2016) berada di level 6,5 

persen, sedangkan bunga BI 7-Days RRR dipatok sebesar 4,75 

persen  (November 2016). Selain itu, BI juga menetapkan 

koridor suku bunga yang lebih ketat yakni dengan mematok 
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batas bawah lending facility 75 basis poin (bps) dan batas atas 

deposit facility 75 basis poin (bps) dari BI 7-Days RRR.  

Jika sebelumnya lending facility dipatok di atas BI rate 

(50bps) dandeposit facility di bawah BI rate (200bps). Kini 

dengan koridor kebijakan yang baru maka selisih standing 

facility bersifat simetris (75bps) mendekati BI 7-Days RRR.  

Gambar 5.13 Kerangka Operasi Moneter 

 

Dengan demikian, kini BI 7-Days RRR digunakan sebagai 

referensi pembentukan suku bunga di PUAB. Buktinya, suku 

bunga PUAB over night (o/n) cenderung mendekati suku 

bunga deposit facility. Dengan kata lain, ketika bunga 

perbankan dapat memperoleh likuiditas di PUAB dengan 

biaya yang lebih rendah maka akan tercipta ruang untuk 

menurunkan suku bunga simpanan dan suku bunga kredit. 

Secara historis, transaksi pada Operasi Moneter 

didominasi oleh instrumen deposit facility sepanjang 2011 

sampai 2015. Namun, pasca pengumuman kebijakan BI 7-
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days RRR pada April lalu, penyerapan (absorpsi) likuiditas 

mulai bergeser ke fasilitas Reverse Repo SBN. Hal ini 

mengindikasikan telah terjadinya peningkatan inisiatif BI 

dalam menyerap likuiditas via Operasi Pasar Terbuka.   

Gambar 5.14 Transaksi Operasi Moneter (Triliun Rp) 

 

Sumber: Bank Indonesia, 2016 

Keterangan: 

Deposit Facility merupakan gabungan transaksi oleh Bank Konvensional dan Bank 

Syariah 

*per Oktober 

Akhirnya, jika kebijakan BI 7-Days RRR berhasil 

menggiring suku bunga di PUAB, transmisi moneter 

selanjutnya akan menyasar pada penurunan suku bunga 

deposito dan suku bunga kredit. Terlebih ketika akan ada 

aturan capping dari otoritas untuk bunga deposito yang 

berimplikasi pada penurunan NIM sehingga target suku 

bunga kredit single digit segera bisa terwujud. 
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Tujuan akhir dari pembangunan Indonesia adalah 

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat. Berbicara kesejahteraan sangat berhubungan dengan 

bagaimana proses pembangunan ekonomi direncanakan, 

dilakukan, dan dirasakan oleh seluruh elemen bangsa. 

Sehingga, pembangunan tersebut mampu mengurangi 

berbagai persoalan bangsa seperti pengangguran, dan 

kemiskinan serta tidak menimbulkan residu berupa pelebaran 

ketimpangan pendapatan. Ciri yang demikian, digambarkan 

pada pertumbuhan ekonomi berkualitas. Pertumbuhan yang 

demikian dimaknai sebagai sebuah pertumbuhan yang tidak 

hanya tinggi, tetapi berkontribusi besar terhadap persoalan 

bangsa.  

 

6.1. Pertumbuhan dan Pengangguran  

Dalam tiga dekade terakhir, terjadi tren peningkatan 

tingkat pengangguran terbuka di Indonesia (Gambar 6.1.). 

Pada 1986, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 2,7 

persen. Angkanya meningkat menjadi 6,15 persen  pada tahun 

2015 dan ditargetkan menurun menjadi 5,25 persen  pada 

APBN-P 2016. 
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Apabila dilihat pra dan pasca krisis, angka pengangguran 

terbuka di Indonesia pasca krisis ekonomi 1998 jauh lebih 

besar dibandingkan pra krisis. Periode 1986 – 1997, angka 

pengangguran terbuka per tahun rata-rata mencapai 3,24 

persen  per tahun. Pada periode pasca krisis 1998 hingga 

2015, rata-rata tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 

7,94 persen  per tahun. Lebih lanjut, pasca krisis capaian 

penurunan angka pengangguran terbuka belum pernah 

mencapai capaian pada periode 1986-1997. 

Gambar 6.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat 

Pengangguran di Indonesia 1986-2017 (%) 

 

*) APBN-P 2016, **) RAPBN 2017 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Terdapat tiga (3) alasan utama mengapa tingkat 

pengangguran terbuka memiliki tren meningkat. Pertama, 

pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren stagnan. 

Apabila ditarik tren pertumbuhan ekonomi antara 1986-2017 
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(target), maka terlihat jelas tren stagnasinya. Rata-rata 

pertumbuhan pada periode tersebut berkisar pada angka 5 

persen,  

Kedua, Kualitas pertumbuhan kian memburuk. Sektor 

yang memiliki pertumbuhan tinggi terbatas pada sektor 

nontradable. Sementara pertumbuhan sektor tradable cukup 

rendah dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih 

pertumbuhan sektor industri. Pra krisis, sektor industri mampu 

tumbuh hingga angka 2 digit. Rata-rata pertumbuhan sektor 

industri pada 1976-1987 mencapai 11,83 persen. Pasca krisis, 

pertumbuhan sektor industri selalu hampir di bawah angka 6 

persen. Selama 2004-2015, rata-rata pertumbuhan sektor 

industri hanya sebesar 4,66 persen. Angka tertinggi 

pertumbuhan  sektor industri pasca krisis sebesar 6,38 persen  

(2004). Demikian juga sektor pertanian justru terpinggirkan.  

Berbeda dengan Thailand yang tetap memprioritaskan 

sektor pertanian, sehingga mampu sebagai penopang sektor 

industri. Akibatnya elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap 

penyerapan tenaga kerja kian melorot (Gambar 6.2.). 

Elastisitas penyerapan tenaga kerja yang semakin menurun. 

Pada 2016, estimasi pertumbuhan 1 persen  hanya mampu 

menyerap 110 ribu tenaga kerja. (Bappenas, 2016). Hal 

tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana 1 

persen  pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 225 ribu 

tenaga kerja di 2011. 

Ketiga, pertambahan penduduk yang kembali tidak 

terkendali. Disatu sisi  meningkatnya jumlah usia produktif 

(penambahan jumlah angkatan kerja) menjadi bonus 
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demografi. Namun ketika tidak diikuti oleh kemampuan 

perekonomian menciptakan lapangan kerja, menjadi beban 

pembangunan.  

Gambar. 6.2. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

*) Estimasi 

Sumber : Bappenas, 2016 

Permasalahan lain, penduduk usia produktif masih 

didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan 

menengeh ke bawah, bahkan masih terdapat yang tidak 

sekolah/tidak tamat SD. Pada 1986, jumlahnya mencapai 

90,47 persen atau sekitar 59,15 juta pekerja. Sisanya sebesar 

9,53 persen atau 6,23 juta jiwa merupakan pekerja dengan 

pendidikan menengah ke atas hingga perguruan tinggi.  

Hingga Februari 2016, komposisinya tidak banyak 

berubah. Meskipun mulai ada sedikit peningkatan pada 

pekerja dengan tingkat pendidikan menengah pertama. 

Namun secara keseluruhan pekerja dengan tingkat 

pendidikan menengeh ke bawah masih mendominasi, yakni 

sebesar 61,26 persen atau sekitar 73,9 juta pekerja. Sedangkan 
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sisanya merupakan pekerja berpendidikan sekolah menengah 

atas hingga perguruan tinggi sebesar 46,73 juta pekerja atau 

38,74 persen. 

Komposisi pekerja tersebut menjadi salah satu gambaran 

mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kurang 

berkualitas. Pekerja dengan tingkat pendidikan rendah bisa 

dipastikan memiliki kualifikasi skill dan produktifitas yang 

rendah apabila dibandingkan dengan pekerja berpendidikan 

tinggi.  

Tabel 6.1. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang 

Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Selama Seminggu yang Lalu, 1986-Feb 2016 

Pendidikan Tertinggi 

Yang Ditamatkan 
1986 1996 2000 

Feb-

2010 

Agu 

2010 

Feb 

2016 

Tidak/belum pernah sekolah 
           

19,29  

                 

9,93  

                 

7,90  

                 

5,32  

                 

4,79  

                 

3,56  

Tidak/belum tamat SD 
               

29,29  

               

19,73  

               

16,06  

               

16,96  

               

16,64  

               

12,97  

SD 
               

33,66  

               

38,22  

               

38,17  

               

29,22  

               

28,94  

               

26,92  

SLTP 
                 

8,23  

               

12,72  

               

15,58  

               

18,90  

               

19,07  

               

17,80  

SLTA Umum/SMU 
                 

3,86  

                 

9,32  

               

13,18  

               

14,55  

               

14,71  

               

17,13  

SLTA Kejuruan/SMK 
                 

4,33  

                 

6,54  

                 

4,68  

                 

7,77  

                 

8,20  

               

10,26  

Akademi/Diploma 
                 

0,88  

                 

1,77  

                 

2,18  

                 

2,69  

                 

2,79  

                 

2,65  

Universitas 
                 

0,47  

                 

1,77  

                 

2,25  

                 

4,60  

                 

4,85  

                 

8,69  

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 

Pertumbuhan yang kurang berkualitas juga akan 

menghasilkan residu bagi perekonomian, yakni pengangguran 

terdidik yang semakin meningkat. Perguruan tinggi 

bertambah, namun tidak dibarengi dengan penyerapan 

lulusannya. Alhasil, pengangguran terdidik justru meningkat. 
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Tabel 6.2 menunjukkan terjadi peningkatan penganggur 

terbuka yang berpendidikan tinggi (Akademi/ Diploma dan 

Universitas). Pada tahun 1986, pengguran terbuka dengan 

tingkat pendidikan tinggi sebesar 4,06 persen. Pada bulan 

Februari 2016, angkanya meningkat menjadi 14,45 persen. 

Pendidikan vokasi yang digadang-gadang mampu 

menyediakan tenaga kerja siap pakai, persentase 

penganggurannya meningkat sebesar 2,92 persen dari 16,38 

persen di 1986 menjadai 19,20 persen di Februari 2016. 

Artinya tidak terdapat link and match antara ketersediaan 

tenaga kerja terdidik dengan kebutuhan dunia usaha. 

Tabel 6.2. Pengangguran Terbuka menurut Tingkat 

Pendidikan di Indonesia 1986-Feb 2016 (%) 

Pendidikan Tertinggi  

Yang Ditamatkan 
1986 1996 2000 

Feb-

2010 

Agu 

2010 

Feb 

2016 

Tidak/belum pernah sekolah 2,87 0,97 0,50 0,69 1,89 1,34 

Tidak/belum tamat SD 8,89 4,01 3,31 6,37 7,21 7,94 

SD 20,47 19,46 20,93 17,72 16,86 17,35 

SLTP 17,40 18,17 23,53 19,29 19,97 18,70 

SLTA Umum/SMU 29,93 31,77 32,60 24,57 25,83 22,02 

SLTA Kejuruan/SMK 16,38 16,32 11,20 15,56 14,37 19,20 

Akademi/Diploma 2,31 3,70 3,18 6,26 5,33 3,55 

Universitas 1,75 5,58 4,75 9,54 8,54 9,90 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 

  

6.2. Pertumbuhan dan Pengurangan Kemiskinan 

Secara historis, kemampuan pertumbuhan ekonomi 

dalam mereduksi kemiskinan memiliki elastisitas yang tidak 

sama. Pada periode 1976 – 1987, dengan rata-rata 

pertumbuhan ekonomi 6,18 persen per tahun, angka 

kemiskinan bisa berkurang 22,7 persen. Sementara periode 
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1980 – 1990, rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,9 persen per 

tahun, angka kemiskinan bisa berkurang 13,5 persen. Namun 

efek penurunan kemiskinan lebih besar di daerah perdesaan 

dibandingkan dengan perkotaan. Sayangnya, kondisi tersebut 

berbalik ketika menjelang krisis ekonomi 1997 terjadi. Angka 

kemiskinan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan 

dengan angka kemiskinan di perkotaan. Tahun 1990 angka 

kemiskinan di perdesaan hanya 14,3 persen, namun di 

perkotaan masih 16,8 persen. Sementara pada tahun 1998 

angka kemiskinan di perdesaan 25,72 persen, dan di 

perkotaan lebih rendah 3,8 persen sebesar 21,92 persen .  

Pada tahun 2004-2015, dengan rata-rata pertumbuhan 

ekonomi 5,58 persen, angka kemiskinan hanya turun sebesar 

5,53 persen. Pada tahun 2015 angka kemiskinan masih 11,13 

persen  padahal target APBN-P 2016 sebesar 10,86 persen. 

Gambar 6.3. Pertumbuhan Ekonomi dan KemiskinanTotal 

di Indonesia 1976-2017 (%) 

 

*) APBN-P 2016, **) RAPBN 2017 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 
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Ironisnya, di tengah menurunnya kemampuan 

pertumbuhan ekonomi dalam mereduksi angka kemiskinan, 

anggaran kemiskinan semakin meningkat. Lebih parah lagi, 

indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan 

kemiskinan (P2) justru kembali memburuk. Indeks kedalaman 

kemiskinan menggambarkan ukuran rata-rata kesenjangan 

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap 

garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh 

rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. 

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan 

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin 

tinggi nilai indeks maka semakin tersebar tingkat pengeluaran 

di antara penduduk kemiskinan.  

Gambar 6.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Desa 

dan Kota  di Indonesia 1976-2015 (%) 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Periode 2007 – September 2014, angka kedalaman 

kemiskinan di Indonesia menunjukkan angka perbaikan. 

Indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 2,99 (2007) 

menjadi 1,75 (2014). Namun 2016, tingkat kedalaman 

kemiskinan kembali memburuk menjadi 1,94.  
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Gambar 6.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 

Apabila dilihat secara spasial, tingkat kedalaman 

kemiskinan di desa lebih parah dibandingkan dengan daerah 

perkotaan. Pada 2007, indeks kedalaman kemiskinan di desa 

mencapai 3,78 sedangkan di kota 2,15. Kondisi tersebut 

konsisten terjadi hingga Maret 2016 dimana indeks 

kedalaman kemiskinan di desa mencapai 2,74 sedangkan 

indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan sebesar 1,19. 

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin di desa memiliki 

tingkat pendapatan yang jauh di bawah garis kemiskinan 

dibandingkan dengan masyarakat miskin perkotaan.  

Hal yang sama terjadi pada tren indeks kedalaman 

kemiskinan, dimana 2007 – September 2014 terjadi perbaikan. 

Pasca 2015, tingkat kedalaman kemiskinan semakin 

memburuk, kecuali angka indeks keparahan perkotaan yang 

terus menunjukkan tren perbaikan.  

 



128 | Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia 

 

Gambar 6.6 Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) 

 

    Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 

Apabila digambarkan tingkat kemiskinan per provinsi, 

provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa menjadi provinsi dengan 

tingkat kemiskinan yang melebihi kemiskinan nasional sebesar 

10,86 persen. Terdapat 16 provinsi yang memiliki kemiskinan 

yang melebihi tingkat kemiskinan nasional. Provinsi-provinsi 

tersebut adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Maluku, Gorontalo, Bangkulu, Asech, Nusa Tenggara Barat, 

Sulawesi Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Yogyakarta, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat. 

Gambar 6.7 Kemiskinan Per Provinsi Maret 2016 

 

Sumber : BPS, 2016 
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6.3. Pertumbuhan dan Ketimpangan 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum 

bisa dikatakan inklusif. Hal ini terlihat dari capaian indikator 

ketimpangan yang semakin meningkat pasca krisis ekonomi 

1998. Pra krisis 1998, pertumbuhan ekonomi mampu 

menurunkan angka ketimpangan (indeks Gini). Terlihat pada 

tahun 1964, indeks Gini mencapai 0,35, dan 1999, menurun 

menjadi 0,30. Pasca 2000, angka indeks Gini terus meningkat 

hingga menyentuh angka di atas 0,40 pada periode 2011 

hingga 2015. Pada 2016 indeks gini baru dapat kembali 

diturunkan di angka 0,39. 

Angka indeks gini penting menjadi referensi dalam 

mengevaluasi hasil dan mengukur capaian kinerja 

pembangunan. Sekalipun angka gini hanya memberikan 

gambaran kasar dan belum bisa menggambarkan secara 

konkrit ketimpangan di Indonesia. Pasalnya, ukuran yang 

digunakan merupakan ukuran pengeluaran, bukan 

pendapatan. Dengan indeks gini yang diukur dari pendekatan 

pengeluaran tersebut, maka tingkat kesenjangan yang 

sebenarnya jauh lebih tinggi lagi di atas angka indeks gini 

tersebut. 

Gambar 6.8. Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini 

 

       Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 
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Resiko tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu 

meredam ketimpangan sangat besar. Selain dapat memicu 

instabilitas sosial, politik dan keamanan, juga berpotensi 

menjadi ancaman. Jika terus dibiarkan, revolusi bisa melanda 

Indonesia. Arab Spring yang diawali pada tahun 2011 di 

Tunisia menyingkap tabir bahwa ketimpangan yang tinggi di 

Tunisia menjadi salah satu sebab meletusnya revolusi yang 

akhirnya merembet ke negara-negara lain di Timur Tengah 

seperti Yaman, Mesir dan Suriah.  

Data Bank Dunia (2012) menunjukkan tingkat 

ketimpangan di negara-negara MENA (Middle East and North 

Africa) pada 2013 menunjukkan angka yang 

mengkhawatirkan. Sebanyak 20 persen  penduduk termiskin 

hanya mendapatkan 6,8 persen  share total pendapatan 

nasional. Sedangkan 20 persen  penduduk terkaya, menikmati 

hampir 50 persen  share total pendapatan nasional. Indeks 

gini di Tunisia pada 2015, menunjukkan angka 0,39; Mesir 

0,32; Yaman 0,38; dan Suriah 0,36 (Hassine, 2015). 

Ketimpangan juga ada di kepemilikan rekening simpanan. 

Rekening simpanan di perbankan nasional  didominasi oleh 

deposan dengan nilai simpanan kecil, dimana 120 juta 

rekening atau 97,6 persen  hanya bernilai nominal kurang dari 

100 juta rupiah.  Di sisi lain, rekening simpanan dengan nilai 

nominal di atas 5 miliar rupiah hanya 0,1 persen dari total 

rekening yang ada. 

Pun dengan pemilikan kekayaan di Indonesia. Sebanyak 

50,3 persen kekayaan di Indonesia dimiliki oleh hanya 1% 

rumah tanga di Indonesia. Angka ketimpangan yang ada bisa 

dikatakan sangat timpang. 
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Gambar 6.9. Share Total Kesejahteraan yang dimiliki  

oleh 1 Persen Rumah Tangga (%) 

 

Sumber : Bank Dunia, Indonesia’s Rising Divide, Desember 2015 

 

6.4. Ancaman Middle Income Trap 

Pertumbuhan yang tidak berkualitas akan membawa 

Indonesia pada Middle Income Trap (MIT). Fenomena MIT 

bisa disebabkan oleh ketiadaan sektor industri yang tidak 

memiliki nilai tambah secara gradual dari waktu ke waktu. 

Misalnya pada industri manufaktur yang pada level tertentu 

tidak lagi kompetitif.  

Indikator untuk melihat gejala MIT, bisa dilihat dari 

tingkat pendapatan nasional kotor (Gross National Income-

GNI) per kapita. Terdapat 4 penggolongan yakni (i) negara 

miskin (low income countries), dengan GNI hingga $1.035, (ii) 

negara lower middle income, dengan GNI antara $1.036 

hingga $4.085, (iii) negara upper middle income, dengan GNI 

antara $4.086 hingga $21.615, dan (iv) negara kaya (high 

income countries), dengan GNIper kapita di atas $21.616.  
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Hingga tahun 2015, GNI per kapita Indonesia masih 

berada pada angka $3.440, lebih rendah dibandingkan 

dengan tahun 2012. Pasca tahun 2012, terdapat tren 

penurunan GNI per kapita. Dengan besaran GNI tersebut, 

Indonesia masuk dalam kategori negara lower middle income 

country.  Apabila tren penurunan terjadi secara gradual, bisa 

dipastikan Indonesia tidak akan terhindar dari jebakan negara 

kelas menengah.  

Gambar 6.10. Perkembangan Gross National Income (GNI) 

Indonesia Tahun 2011 – 2015 

 

Sumber: World Bank, 2016 

6.5. Steady State Perekonomian 

Teori neo klasik Solow Swan mengemukakan bahwa akan 

ada suatu titik di mana pertumbuhan ekonomi akan berada 

pada kondisi diminishing returns di mana pertumbuhan 

ekonomi akan stagnan pada titik tertentu. Jadi stimulus-

stimulus seperti pertumbuhan penduduk dan investasi yang 

masuk hanya akan mampu untuk menutupi depresiasi dari 

kegiatan ekonomi. Asumsinya adalah tidak adanya 

perkembangan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja yang 

terampil. 
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Saat ini Indonesia memang masih dalam keadaan capital 

deepening, yaitu keadaan di mana tingkat pertumbuhan 

tabungan masih lebih besar daripada tingkat depresiasi 

ditambah pertumbuhan penduduk. Namun patut dicermati 

pula bahwa semakin lama, pertumbuhan tabungan semakin 

menurun. Bahkan penurunan tingkat pertumbuhan tabungan 

lebih tajam daripada tingkat depresiasi. Tidak menutup 

kemungkinan, bahwa Indonesia akan mengalami kondisi 

steady state atau terjadi capital widening. 

Kondisi Indonesia yang sedang mengarah kepada kondisi 

steady state patut diwaspadai oleh pemerintah jika 

pemerintah tidak ingin Indonesia terjebak pada pertumbuhan 

ekonomi yang landai. Perbaikan pada sisi input pertumbuhan 

ekonomi perlu dilakukan untuk menghindari kondisi steady 

state dan mendorong pertumbuhan berkualitas.  

Gambar 6.11. Perkembangan Tingkat Pertumbuhan 

Tabungan dan Depresiasi 

 

Sumber : BPS dan World Bank, 2016, diolah 

Rentang Awal 
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6.6. Ekonomi Berkualitas 

Banyak teori ekonomi yang mendeskripsikan untuk 

mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang ideal dan 

sustainable.  Mulai dari teori ekonomi klasik dan neo klasik. 

Para ekonom neo klasik berpendapat bahwa dalam menjaga 

pertumbuhan ekonomi suatu negara harus ditopang oleh 

investasi yang kuat. David Ricardo yang mengembangkan 

pernyataan Adam Smith, menyebutkan bahwa pertambahan 

penduduk suatu saat akan mencapai maksimal dalam 

penyerapan produksi sehingga dampaknya akan 

memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pemikiran ini juga 

dikembangkan oleh Ekonom neo klasik lainnya. Sebut saja 

Roy F. Harrod dan Evsey Domar (pencetus teori Harrod 

Domar), Robert Solow dam Trevor Swan (pencetus teori 

Solow-Swan), Schumpter, dan Paul Romer dengan masing-

masing gagasan originalnya. 

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya berkutat pada teori-teori yang disampaikan oleh 

ekonom klasik dan neo klasik. Pertumbuhan ekonomi 

didorong oleh kemampuan ekonomi daerah(local genuine) 

dan pengelolaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Jika 

masing-masing daerah mampu meningkatkan nilai tambah 

SDA nya maka akan meningkatkan perekonomian secara 

makro.  

Dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai peranan 

sektor-sektor ekonomi dengan memasukkan unsur ke-khas-

an ekonomi Indonesia yaitu investasi, teknologi dan inovasi, 

local genuine, dan sumber daya alam dalam pertumbuhan 

ekonomi nasional. 
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6.6.1. Kualitas Sektor Investasi 

Awal pemerintahan Orde Baru, perekonomian masih 

terjembab dalam keterpurukan akibat adanya hiperinflasi, 

harga barang kebutuhan melambung tinggi. Pertumbuhan 

ekonomi terpuruk bahkan sempat terjadi kontraksi ekonomi. 

Namun selepas suhu politik nasional mereda, pemerintah 

melakukan beberapa renegosiasi jatuh tempo utang sehingga 

menaikkan kredibilitas pemerintah. Dampak positifnya banyak 

negara berlomba-lomba untuk investasi di Indonesia, dan 

pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh pesat. 

Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi 

sempat kembali melambat pada awal tahun 1981. Harga 

minyak yang menjadi andalan perekonomian, tiba-tiba jatuh 

tajam. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi berada di titik 1,10% 

dan berimbas pada pertumbuhan investasi pada 1984 yang 

berada di titik minus. 

Pasca Oil Boom, pemerintah orde mencari tumpuan baru 

dalam menumbuhkan perekonomian. Banyak kalangan 

mengatakan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan harus 

ditopang oleh investasi (PMTB). Investasi mampu 

mengoptimalkan nilai tambah SDA dan penyerapan tenaga 

kerja.  

Selanjutnya, dalam rentang tahun 1991 sampai 2000, 

pertumbuhan investasi (PMTB) mengalami pertumbuhan luar 

biasa tinggi, terutama tahun 1994 hingga 1997. Namun ketika 

krisis datang, pertumbuhan PMTB 1998 minus 33 persen, lebih 

tinggi dari penurunan konsumsi ataupun pertumbuhan 

ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan hyperinflasi dan 
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runtuhnya rupiah sehingga menurunkan minat investasi. 

Pertumbuhan PMTB menjadi minus dan porsi PMTB terhadap 

PDB juga anjlok lagi.  

Pada tahun 1999, pertumbuhan ekonomi mulai 

menunjukkan angka positif. Namun pertumbuhan PMTB tetap 

berada pada kondisi minus. Di sisi lain, pertumbuhan 

konsumsi rumah tangga yang mencatatkan perbaikan 

signifikan dari tahun 1998. Kondisi ini menunjukkan konsumsi 

rumah tangga dapat diandalkan memulihkan perekonomian 

secara signifikan (Gambar 6.12).  

Gambar 6.12. Perbandingan Pertumbuhan PMTB dan 

Pertumbuhan PDB Nasional 

 

Sumber : World Bank, 2016 

Peran PMTB sebagai motor penggerak pertumbuhan 

ekonomi semakin meningkat pada 2004 dan 2005. 

Pertumbuhan PMTB mencapai angka dua digit setelah 

sebelumnya terpuruk ke angka 0,60 persen  pada tahun 2003. 

Pada 2006, pertumbuhan investasi kembali mengalami 

perlambatan hingga mencapai 2,6 persen. Setelah itu kembali 
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meningkat sebelum terjadi krisis pada 2009 yang 

menyebabkan pertumbuhan PMTB kembali melambat. 

Sempat menikmati derasnya arus modal yang datang ke 

dalam negeri pada tahun 2010 hingga 2012, pertumbuhan 

PMTB kembali melambat pada 2013 hingga 2015. Hal ini 

sejalan dengan perlambatan ekonomi global. 

Pasca Oil Boom awal orde baru, pemerintah saat itu 

mencari tumpuan baru dalam menumbuhkan perekonomian. 

Konsumsi rumah tangga dan investasi adalah dua pilihan 

konkrit saat itu. Banyak kalangan mengatakan bahwa 

pertumbuhan yang baik harus ditopang oleh pertumbuhan 

investasi (PMTB). Hal ini dikarenakan sebagian investasi yang 

masuk dalam negeri membawa dampak langsung terhadap 

beberapa indikator penting ekonomi, seperti tenaga kerja. 

Dengan adanya investasi yang masuk akan menambah 

kebutuhan tenaga kerja untuk berproduksi. 

Gambar 6.13. Perkembangan Porsi PMTB dan Konsumsi 

terhadap Pembentukan PDB Nasional 

 

Sumber : World Bank, 2016 
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Gambar 6.13 menunjukkan perkembangan porsi PMTB 

dan Konsumsi Rumah Tangga dalam pembentukan PDB. 

Dapat diakui bahwa semenjak Orde Baru terjadi 

perkembangan porsi PMTB terhadap PDB terus meningkat 

seiring dengan menurunnya porsi Konsumsi Rumah Tangga. 

Hal ini awal yang baik guna membentuk suatu fondasi 

perekonomian yang kokoh sehingga tidak menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang semu. 

Kesimpulannya, bahwa trend dan kontribusi investasi 

pada perekonomian masih belum kokoh terhadap guncangan 

ekonomi global. Investasi harus difokuskan pada sektor-sektor 

produktif yang mengolah SDA. Artinya investasi yang 

memperkokoh fundamental ekonomi, memberikan nilai 

tambah dan memperluas penyerapan lapangan kerja, seperti 

industri manufaktur dan infrastruktur. Dengan demikian 

pertumbuhan ekonomi  dapat lebih berkualitas dan tahan 

guncangan ekonomi global. 

 

6.6.2. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 

Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan 

ekonomi adalah semakin tidak efisiennya penggunaan modal 

dalam perekonomian. Hal ini tercermin dalam analisis 

Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Dimana angka ICOR 

menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan investasi yang 

masuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Dari Gambar 6.14 dapat dilihat bahwa selama lima tahun 

terakhir nilai ICOR semakin meningkat dari 4,1 pada tahun 

2010 menjadi 6,78 pada tahun 2015. Hal ini mengakibatkan 
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pertumbuhan ekonomi juga melambat pada kurun waktu 

yang sama. Nilai ICOR yang tinggi mengartikan bahwa 

pemerintah tidak dapat menggunakan investasi yang masuk 

untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi secara efisien. 

Gambar 6.14. Perkembangan ICOR dan Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

2015* = Nilai ICOR Perkiraan INDEF 

Sumber : World Bank dan BPS, 2016 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

tingkat ICOR tinggi. Seperti yang diungkapkan Schumpeter 

dan Romer, yaitu faktor inovasi teknologi dan kualitas sumber 

daya manusia. Meningkatnya nilai ICOR disebabkan semakin 

turunnya penilaian kesiapan teknologi dan kapasitas 

berinovasi Indonesia dalam memanfaatkan investasi yang 

masuk.  

Survei World Economic Forum, 2013-2015 menyebutkan 

nilai kesiapan teknologi dan kapasitas berinovasi Indonesia 

menurun. Padahal, kesiapan teknologi dan kapasitas inovasi 

dapat mendorong kapasitas industri. Dengan demikian 
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kapasitas produksi bertambah dan nilai PDB pun akan 

bertambah lebih cepat. 

Gambar 6.15. Perkembangan Nilai Pendorong Investasi 

Berkualitas 

 

Sumber : GCI Report, World Economic Forum, 2016 

 

6.6.3. Kekuatan Ekonomi Daerah 

Kekuatan ekonomi daerah diharapkan mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional. Harus diakui investasi 

didominasi oleh investasi asing yang sebagian besar memilih 

Pulau Jawa sebagai destinasinya. Padahal banyak potensi 

terpendam dari daerah-daerah di Luar Pulau Jawa. 

Sejak era reformasi sebagian kewenangan daerah 

diperluas, salah satunya adalah kegiatan ekonomi daerah. 

Karenanya, kini kekuatan menciptakan pertumbuhan ekonomi 

yang berkualitas sangat tergantung peran pemerintah daerah. 

Sumber kekuatan ekonomi daerah diantara potensi SDA, 

ekonomi kreatif dan pariwisata. Contohnya adalah berbagai 

produk kerajinan tangan daerah seperti batik sasirangan di 
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Kalimantan Selatan, batik pesisir di pantura Jawa, dan 

kerajinan kulit di Tanggulangin, serta berbagai destinasi 

pariwisata alam di Pulau Papua dan Sulawesi, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian investasi akan menyebar ke 

seluruh daerah, tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. 

Saat ini PDB nasional masih didominasi oleh 

perekonomian Pulau Jawa. Namun porsi Pulau Jawa mulai 

menurun, dari 60,13% (2000-2005) menjadi 57,22% (2011-

2015). Artinya, menjadi pertanda pembangunan ekonomi 

mulai diarahkan ke Luar Pulau Jawa. Kalimantan sebenarnya 

diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia. 

Namun seiring kejatuhan harga komoditas, khususnya 

batubara, pertumbuhan ekonominya menjadi lesu. Sulawesi 

juga mempunyai potensi terus berkembang. Kekuatan sector 

pariwisata seperti Bunaken dapat menandingi pariwisata Bali. 

Investasi sektor pariwisata dapat menjadi tumpuan 

pertumbuhan ekonomi baru. 

Gambar 6.16. Perbandingan Porsi Ekonomi Pulau-Pulau  

di Indonesia terhadap Pembentukan PDB Nasional 

 

Sumber : BPS, 2016 

Sumatera 

2000-2005 = 21,61 

2006-2010 = 22,72 

2011-2015 = 22,85 

Jawa 

2000-2005 = 60,13 

2006-2010 = 55,65 

2011-2015 = 57,22 

Bali-Nusa 

Tenggara 

2000-2005 = 2,90 

2006-2010 = 2,69 

2011-2015 = 2,87 

Kalimantan 

2000-2005 = 9,44 

2006-2010 = 9,52 

2011-2015 = 9,15 

Sulawesi 

2000-2005 = 4,07 

2006-2010 = 4,26 

2011-2015 = 5,54 

Maluku Papua 

2000-2005 = 1,84 

2006-2010 = 2,17 

2011-2015 = 2,36 
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Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus 

dapat untuk mengikis ketimpangan pendapatan antar 

provinsi. Gambar 6.17 menunjukkan terjadinya kenaikan 

angka Indeks Williamson (IW) dari  0,82 (2000) menjadi  0,85 

(2010). Nilai IW yang semakin mendekati angka 1 berarti nilai 

ketimpangan pendapatan antar provinsi semakin melebar. 

Penyebab utamanya adalah belum meratanya pembangunan 

infrastruktur dasar, seperti jalan, fasilitas ekonomi, fasilitas 

kesehatan, maupun fasilitas pendidikan. Komitmen 

pembangunan dari pinggir diharapkan mampu menjadi 

pemutus trend kenaikan angka ketimpangan pendapatan 

antar provinsi. 

Gambar 6.17. Indeks Williamson Indonesia 

 

Sumber : BPS, 2016, diolah 

 

6.6.4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Sektor Sumber Daya Alam (SDA), baik migas (minyak dan 

gas) dmaupun non bigas dapat menjadi mesin pertumbuhan. 

Pada masa Orde Baru, SDA migas terlalu menjadi tumpuan 

utama pertumbuhan ekonomi nasional. Eksploitasi SDA migas 

menyisakan problem pertumbuhan ekonomi yang rampuh. 

Sekalipun sempat mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, 

namun tidak stabil.  
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Ketika terjadi Oil Boom, harga minyak menanjak tajam 

mencapai lebih dari 200 persen. Indonesia yang masih 

menjadi negara pengekspor minyak ketiban rejeki dengan 

nilai ekspor minyak melimpah. Namun, setelah 1986 harga 

minyak turun drastis hingga mencapai 46 persen, akibat 

kelebihan pasokan (Oil Glut). Akibatnya pertumbuhan 

ekonomi Indonesia tahun 1982 anjlok hanya 1,10 persen 

(Gambar 6.18). 

Setelah masa oil boom dan oil glut, harga minyak menjadi 

stabil, pertumbuhan ekspor Indonesia kembali stabil. Namun, 

pada masa oil boom kedua pada 2003 hingga 2012, ekspor 

Indonesia tidak dapat naik. Pasalnya, Indonesia sudah menjadi 

net importir minyak. Dampak oil boom malah jadi negatif bagi 

Indonesia. 

Gambar 6.18. Perkembangan Harga Minyak Dunia  

dan Ekspor 

 

Sumber : World Bank, 2016 

Selain minyak mentah, Indonesia memiliki SDA mineral 

yang besar seperti batubara, emas, gas, ataupun produk 

pertambangan lainnya. Namun, pengelolaan SDA ini lebih 
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banyak memberikan manfaat kepada korporasi asing, dengan 

nilai tambah yang terbatas bagi Indonesia. 

Pengelolaan SDA migas dan produk tambang hanya 

diekspor masih dalam bentuk mentah, tanpa diolah menjadi 

barang setengah jadi ataupun barang jadi. Banyak perjanjian 

kerjasama jangka panjang dalam pengelolaan mineral yang 

merugikan Indonesia. Pemerintah harus mampu melakukan 

renegosiasi atas perjanjian yang bertentangan dengan 

konstitusi pasal 33 UUD 1945. 

Beberapa komoditas unggulan ekspor seharusnya dapat 

menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. Contohnya 

adalah kakao, karet, sawit, dan kopi. Sayang hilirisasi 

komoditas tersebut berjalan di tempat. Ekspor yang berbasis 

produk unggulan tersebut dapat menjadi pengganti minyak 

seperti pada era oil boom. 

Gambar 6.19. Perkembangan Komoditas Unggulan 

Indonesia 

 

      Sumber : Kementerian Perindustrian dan World Bank, 2016 
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Terdapat dua jenis anomali pada komoditas unggulan 

ekspor Indonesia. Pertama, ketika harga internasional 

meningkat, justru ekspornya turun, terjadi pada kakao dan 

kopi. Kedua, ketika harga internasional turun, ekspor 

meningkat, ini terjadi pada kelapa sawit dan karet. Ekspor 

kakao dan kopi 2014 turun drastis ketika harga internasional 

meningkat. Sebaliknya ekspor minyak sawit atau CPO dan 

karet. Ketika harga internasional turun, ekspornya malah naik, 

namun malah menurunkan nilai ekspor secara nominal. 

Dengan demikian, ke depan upaya untuk 

mengoptimalkan peran SDA harus kongkrit dilakukan. 

Pertama, pembenahan sektor industri manufaktur. Utamanya 

industrialisasi di sektor pertanian dan perikanan agar 

memberikan nilai tambah sektoral yang tinggi. Kedua, 

memperbaiki kualitas pendidikan vokasi sesuai perkembangan 

kebutuhan  sektoral. Menyediakan tenaga kerja siap pakai 

untuk mendukung pengembangan sektor unggulan. Ketiga, 

keuangan inklusif. Memberikan perluasan akses sumber daya 

modal kepada masyarakat.  Agar meningkatkan kapasitas 

sektor produktif. Keempat, optimasi pemanfaatan dana desa. 

Dana desa yang pada 2017 mencapai Rp 60 triliiun, menjadi 

instrumen penting dalam mengembangkan potensi desa.  

 

 

 

 



146 | Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia | 147  
 

 

 

 

 

 

Perkembangan kinerja perekonomian Indonesia dalam 

beberapa tahun terakhir dapat menjadi refleksi tentang 

bagaimana gambaran perekonomian pada setahun 

mendatang. Tentu saja tidak semua hal akan berjalan sama 

persis dengan situasi tahun ini karena konstelasi global, 

regional, maupun nasional juga mengalami berbagai 

perubahan. Namun, sebagai sebuah representasi kinerja, 

realisasi berbagai target yang telah dicapai maupun yang 

belum tercapai hingga 2016 dapat menjadi cerminan penting 

dalam meneropong ekonomi 2017, baik terkait pertumbuhan 

ekonomi, nilai tukar, inflasi, maupun tingkat pengangguran 

dan kemiskinan. 

 

7.1. Pertumbuhan Ekonomi 

Prospek ekonomi Indonesia 2017 masih dihadapkan pada 

berbagai tantangan, baik yang berasal dari ekonomi global 

maupun domestik. Beberapa persoalan yang mengemuka dari 

ekonomi global terutama dari perkembangan ekonomi dan 

politik negara-negara maju, serta harga komoditas dunia. 
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Ekonomi Amerika Serikat (AS) yang mulai membaik, harus 

dihadapkan pada polemik baru pasca kemenangan Donald 

Trump pada pemilu November lalu. Pasca dinyatakan terpilih 

sebagai presiden baru, tekanan pada pasar keuangan cukup 

tinggi termasuk mata uang Dollar AS. Sehingga, hasil pemilu 

AS bukan hanya berpengaruh terhadap ekonominya tetapi 

merembet ke ekonomi global. Ke depan ketidakpastian 

terhadap ekonomi AS diproyeksi masih cukup tinggi sejalan 

dengan kebijakan ekonomi Trumpnomics.  

Sebelum hasil pemilu AS mengguncang ekonomi global, 

hasil keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa turut 

memperburuk prospek ekonomi baik di negara maju maupun 

pasar berkembang. Sejumlah ekonom pun mengkhawatirkan 

jika negara-negara yang tergabung di Uni Eropa mengikuti 

langkah Inggris. Jika demikian, ekonomi dunia akan semakin 

rapuh dan permasalah semakin rumit. Perkembangan 

ekonomi di negara pasar berkembang juga belum 

menunjukkan perbaikan. Ekonomi Tiongkok masih proses 

rebalancing sehingga perekonomian terbesar kedua tersebut 

belum mampu tumbuh sebesar angka prekrisis keuangan 

global. Tiongkok yang belum pulih berdampak besar terhadap 

produksi dan konsumsi dunia, terutama pada komoditas 

mentah.  

Dari sisi domestik, ekonomi Indonesia 2017 masih akan 

bergantung pada kekuatan sektor konsumsi rumah tangga. 

Kontribusi komponen tersebut mengisi lebih dari 50 persen 

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Untuk itu, 

pemerintah harus mampu menjaga inflasi agar daya beli 

masyarakat tidak tergerus. Realisasi inflasi umum pada 2016 
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diperkirakan rendah, namun inflasi pada harga barang-barang 

bergejolak (volatile food) masih tinggi. Selain itu, beberapa 

daerah pun mencetak kenaikan harga umum di atas level 

nasional. Sektor fiskal 2017 juga menjadi tumpuan 

pertumbuhan, sehingga belanja-belanja prioritas harus 

terlaksana dengan baik. Belanja modal dan dana transfer ke 

daerah harus menjadi prioritas sehingga dapat mendorong 

aktivitas ekonomi. 

Tantangan lainnya terkait dengan bagaimana perbaikan 

iklim investasi mendorong realisasinya. Investasi sangat 

diharapkan untuk menahan laju deindustrialisasi dan serta 

upaya mendukung ekspansi bisnis sektor-sektor lainnya. 

Investasi juga dapat menjadi sarana untuk mempersempit 

ketimpangan melalui perbaikan distribusi realisasi investasi. 

Harus diakui bahwa konsentrasi investasi di Jawa 

menyebabkan aktivitas bisnis terpusat di wilayah tersebut. 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan 

infrastruktur ke luar Jawa patut diapresiasi, sehingga realisasi 

investasi dapat menyebar ke luar Jawa. Kontribusi transaksi 

internasional pada 2017 diproyeksi masih relatif serupa 

dengan 2016. Ekspor diproyeksi masih cenderung turun 

karena permintaan dari negara-negara tujuan utama ekspor 

Indonesia belum meningkat.  

Kekhawatiran terhadap performa ekonomi Indonesia 

pada 2017 juga muncul dari perlambatan peranan sektor 

keuangan. Pertumbuhan ekonomi perbankan pada 2016 

diproyeksi tidak lebih dari 10 persen. Hal itu pun diikuti 

dengan lonjakan pada kredit yang tidak ditarik (undisbursed 

loan). Risiko penyaluran kredit (Non-Performing Loan, NPL) 
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pada 2016 juga meningkat. Walupun secara total, NPL masih 

di bawah batas aman sebesar 5 persen, namun beberapa 

sektor telah menembus di atas level tersebut. Beberapa 

diantaranya adalah sektor pertambangan dan konstruksi.  

Beberapa lembaga dunia memproyeksi ekonomi 

Indonesia tahun 2017 diproyeksi tumbuh pada kisaran 5 

persen. IMF dan World Bank memproyeksi 5,3 persen; ADB 5,5 

persen; dan Pemerintah 5,1 persen. Sementara INDEF dengan 

mempertimbangkan dinamika ekonomi yang telah diuraikan 

tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada 2017 sebesar 5,0 persen. 

Prospek perekonomian Indonesia 2017 dari sisi 

pengeluaran akan sangat ditentukan oleh efektifitas kebijakan 

pemerintah dalam memulihkan daya beli masyarakat dan 

menarik investasi langsung yang memiliki implikasi bagi 

peningkatan lapangan kerja. Jika kebijakan tumpul untuk 

menjawab dua tantangan tersebut, maka kemungkinan besar 

perekonomian hanya akan tumbuh  sebesar 4,9 persen. 

Sebaliknya, jika daya beli dapat tumbuh lebih baik dari tahun 

ini dan investasi langsung yang masuk segera dieksekusi 

dengan pendirian pabrik dan penyerapan tenaga kerja, maka 

terbuka peluang untuk tumbuh sebesar 5,3 persen. 

Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, tingkat 

pertumbuhan ekonomi pada 2017 sangat ditentukan oleh 

kemampuan pemerintah dalam menghentikan 

deindustrialisasi yang secara persisten terus terjadi di 

Indonesia. Kontribusi sektor industri manufaktur semakin 

menyusut seiring minimnya instrumen kebijakan yang secara 
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efektif dapat menghentikan perlambatan laju industri. Jika 

upaya kebijakan untuk menghentikan perlambatan saja belum 

efektif dilakukan, maka berharap akan adanya akselerasi akan 

sangat susah terealisasi.        

 

7.2. Inflasi 

Inflasi menjadi indikator penting hampir seluruh 

stakeholders perekonomian. Bagi pemerintah, inflasi menjadi 

variabel yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Indonesia 

memiliki struktur pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh 

konsumsi rumah tangga. Sehingga, inflasi yang bergerak liar 

akan menekan sektor tersebut. Bagi sektor keuangan, inflasi 

menjadi variabel penentu suku bunga kredit, yang pada 

gilirannya memengaruhi biaya dana (cost of fund). Inflasi juga 

menjadi pertimbangan bagi investor dalam merealisasi 

investasinya.  

Tahun 2017, inflasi diproyeksi masih bergerak rendah, 

karena tidak terdapat tekanan yang cukup berarti. 

Perkembangan harga minyak dunia yang masih cukup rendah 

belum memberikan tekanan bagi lonjakan harga. Hanya saja, 

inflasi dari harga-harga bergerjolak (volatile food) diproyeksi 

masih cukup tinggi. Mengingat persoalan inflasi bersumber 

dari sisi penawaran, maka upaya pemerintah menjaga 

ketersediaan bahan pangan dan makanan jadi sangat 

menentukan realisasi inflasi tahun 2017. Selain itu, perbaikan 

jalur distribusi dan upaya memberantas penimbun barang 

akan membantu mengelola inflasi. Pemerintah juga 

diharapkan tidak melakukan kebijakan penaikan harga-harga 

komoditas yang diaturnya guna menjadi daya beli masyarakat. 
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Pada 2017, target inflasi pemerintah sebesar 4 persen. IMF, 

ABD, dan Bank Dunia memproyeksi inflasi Indonesia bergerak 

di bawah 5 persen.  

INDEF memproyeksikan inflasi Indonesia pada 2017 

sebesar 4,0 persen. Meskipun inflasi umum cenderung 

rendah, namun pada momen-momen musiman harga 

kebutuhan pokok sangat mungkin akan meningkat tajam. 

Disamping itu, rencana kenaikan Tarif Tegangan Listrik (TTL) 

untuk pelanggan 900 VA pada tahun depan juga akan sangat 

berpengaruh terhadap besaran inflasi dari sisi administered 

price maupun inflasi umum. 

 

7.3. Nilai Tukar 

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika 

Serikat masih sangat dibayang-bayangi oleh ketidakpastian 

ekonomi global. Beberapa faktor yang memicu ketidakpastian 

tersebut seperti kondisi ekonomi AS pasca kemenangan 

Donald Trump, yang diwarnai berbagai protes dari warga AS. 

Selain itu, paket kebijakan ekonomi kabinet Trump yang 

mengusung proteksi, sedikit banyak akan memengaruhi 

kinerja transaksi ekonomi internasional Indonesia terutama 

melalui jalur perdagangan, investasi, maupun keuangan. 

Permintaan ekspor Indonesia yang masih menunjukkan tren 

penurunan berpengaruh terhadap akumulasi cadangan devisa 

sebagai penopang ekonomi saat mengalami tekanan. 

Dari sisi domestik, berbagai persoalan yang berpotensi 

menekan nilai tukar rupiah adalah (i) masih dangkalnya pasar 

keuangan domestik, terutama pada transaksi valas, (ii) 
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tingginya kebergantungan valas domestik terhadap pasokan 

asing non-resident; (iii) masih buruknya kinerja ekspor; (iv) 

minimnya aliran Devisa Hasil Ekspor (DHE); (v) masih tingginya 

defisit neraca transaksi; serta (vi) tingginya kebutuhan 

pembayaran utang luar negeri dan kegiatan impor. Dalam 

upaya mengurangi tekanan terhadap nilai tukar ke depan, 

regulator dapat memperluas bilateral swap agreement. Tahun 

2017, target nilai tukar pemerintah sebesar Rp13.300 per USD. 

LPS memproyeksi nilai tukar rupiah pada angka Rp13.350 per 

USD; sedangkan Bank Dunia memproyeksi angka yang sama 

dengan pemerintah.  

INDEF memproyeksikan rata-rata nilai tukar 2015 sebesar 

Rp13.500 per USD. Secara umum fluktuasi nilai tukar pada 

2017 diperkirakan akan lebih besar jika dibandingkan dengan 

tahun ini. Hal ini mengingat berbagai perkembangan ekonomi 

dan politik di level global yang diliputi ketidakpastian, 

terutama setelah Brexit, Pemilu AS, dan masih rebalancing 

ekonomi China. Disamping itu, diperkirakan penaikan suku 

bunga Fed (FFR/Fed Fund Rate) juga akan terjadi di tahun 

depan. Hal ini terutama akan diakibatkan oleh kemungkinan 

meningkatnya inflasi di AS seiring kebijakan proteksi yang 

akan dieksekusi Donald Trump. 

 

7.4. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Perkembangan jumlah dan persentase Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) hingga akhir Agustus 2016 

berada pada angka 5,61 persen. TPT di perkotaan dan di 

perdesaan masing-masing 6,6 persen dan 4,51 persen. 
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Pemerintah menargetkan TPT pada 2017 pada rentang 5,3 

persen hingga 5,6 persen.  

INDEF memproyeksikan Tingkat Pengangguran Terbuka 

pada 2017 sebesar 5,8 persen. Peningkatan TPT ini 

diproyeksikan akan bersumber dari semakin menurunnya 

kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, 

sebagai akibat stagnasi pertumbuhan sektor-sektor tradable.   

Agar target pemerintah dalam menekan tingkat 

pengangguran dapat terealisasi, diperlukan upaya sebagai 

berikut:  

Pertama, meningkatkan pertumbuhan sektor tradable 

(terutama sektor pertanian dan industri manufaktur). 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di bawah 5 persen, 

sehingga kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja 

relatif menurun. Daya dukung sektor-sektor penyerap 

lapangan kerja (tradable) terhadap pertumbuhan ekonomi 

cenderung menurun. Kondisi tersebut juga diikuti oleh 

perlambatan performa sektor nontradable. Dapat dikatakan 

hanya sektor-sektor berbasis konsumen yang bergerak positif 

seperti sektor telekomunikasi.  

Kedua, perbaikan kualitas sumberdaya manusia menjadi 

bagi penting agar mampu bersaing di pasar global.  

Walaupun data menunjukkan penurunan TPT, namun secara 

kualitas, sumberdaya manusia Indonesia masih cukup jauh 

dibanding negara-negara sekawasan. Pemerintah perlu 

mengejar ketertinggalan sumberdaya manusia baik melalui 

pendidikan formal maupun peningkatan keterampilan (skill).  
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7.5. Tingkat Kemiskinan 

Tahun 2017, pemerintah menargetkan angka kemiskinan 

pada rentang 9,5 persen hingga 10,5 persen. INDEF 

memproyeksikan tingkat kemiskinan pada 2017 sebesar 10,7 

persen. Persoalan efektifitas program dan penurunan kualitas 

pertumbuhan merupakan dua penyebab utama masih 

tingginya tingkat kemiskinan di tahun depan. Oleh karena itu 

pemerintah harus meningkatkan efektifitas berbagai program 

pengentasan kemiskinan, misalnya reformasi agraria hingga 

dana desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

kontributif bagi penyediaan lapangan kerja agar target 

penurunan tingkat kemiskinan dapat terealisasi. Selain itu, 

langkah-langkah untuk menjaga daya beli masyarakat 

terutama di perdesaan menjadi kebijakan penting dan 

menjadi prioritas pemerintah.  

Tabel 7.1. Proyeksi Indikator Ekonomi 2017 INDEF  

Indikator INDEF 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,0 

Nilai Tukar Rp/US$ 13.500 

Tingkat Inflasi (%) 4,0 

Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) 5,8 

Tingkat Kemiskinan (%) 10,7 

  Sumber: Proyeksi Ekonomi 2017 - INDEF (2016) 
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