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KATA PENGANTAR 
Fundamental perekonomian Indonesia yang terus terjaga menjadi bantalan di tengah gejolak sektor 

keuangan global yang terjadi saat ini, sebagai implikasi dari perubahan fundamental kebijakan 

ekonomi AS dan tantangan perekonomian global lainnya. Dalam menghadapi keseimbangan baru 

perekonomian global tersebut, Pemerintah dan otoritas terkait terus memperkuat koordinasi dan 

bauran kebijakan  guna memperkuat stabilitas ekonomi jangka pendek, yang menjadi fondasi penting 

untuk pertumbuhan dan pembangunan jangka menengah panjang.  

Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Edisi II Tahun 2018 ini mengambil tajuk Stabilitas Ekonomi 

Untuk Kesinambungan Pembangunan, menitikberatkan pada terjaganya stabilitas ekonomi Indonesia 

serta upaya-upaya Pemerintah dan otoritas untuk memperkuat stabilitas tersebut di tengah kondisi 

perekonomian global yang memasuki menuju keseimbangan baru. Edisi ini, juga akan mengulas 

secara khusus strategi reformasi perpajakan yang akan ditempuh dalam jangka menengah untuk 

memperkuat kerangka fiskal. 

Tinjauan ini merupakan terbitan triwulanan yang menyajikan data-data dan informasi terkini 

mengenai ekonomi makro, sektor keuangan dan kebijakan fiskal. Diharapkan, materi yang 

terangkum dalam Tinjauan ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dan 

masyarakat luas dalam memahami kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal terkini. Dengan pemahaman 

tersebut, para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memberikan quality control terhadap 

kebijakan yang disusun pemerintah. Hal ini sejalan dengan visi Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit 

perumus kebijakan fiskal yang terpercaya, antisipatif, dan responsif.  

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada PROSPERA yang telah mendukung kelancaran terbitnya 

Tinjauan ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami butuhkan untuk 

perbaikan ke depan. 

Selamat membaca. 

Mei 2018 

Suahasil Nazara 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
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ABREVIASI 

AEOI : Automatic Exchange Of Information  GDP : Gross Domestic Product  

AP : Availability Payment  HBKN : Hari Besar Keagamaan Nasional 

APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  HS26 : Bijih Tembaga & Konsentrat 

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  HS72 : kelompok bahan bakar mineral 

APBNP 
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Perubahan 

 
ICP 

: 
Indonesian Crude Price 

AS : Amerika Serikat  IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan 

ASEAN : The Association of Southeast Asian Nations  IKK : Indeks Keyakinan Konsumen 

BBM : Bahan Bakar Minyak  IMF : International Monetary Fund 

BLU : Badan Layanan Umum  IORA : Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia 

BOPO 
: Belanja Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional 

 
IPM 

: 
Indeks Pembanganan Manusia 

BPD : Bank Pembangunan Daerah  IRU : Investor Relation Unit 

BPS : Badan Pusat Statistik  IT : Informasi dan Teknologi 

BUMN : Badan Usaha Milik Negara  JCR : Japan Credit Rating Agency, Ltd. 

BUSD : Bank Umum Swasta Nasional Devisa  JKN : Jaminan Kesehatan Nasional 

BUSND 
: Bank Campuran dan Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa 

 
K/L 

: 
Kementerian/Lembaga 

CAR : Capital Adequacy Ratio  KCBA : Kantor Cabang Bank Asing 

CPO : Crude Palm Oil  KI : Kredit Investasi 

DAK : Dana Alokasi Khusus  KK : Kredit Konsumsi  

DAU : Dana Alokasi Umum  KMK : Kredit Modal Kerja 

DBH : Dana Bagi Hasil  KOSPI : Korea Stock Exchange KOSPI Index 

DID : Dana Insentif Daerah  KPBU : Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  LDR : Loan to Deposits Ratio 

DJIA : Dow Jones Industrial Average  LNPRT : Lembaga Non-Profit Rumah Tangga 

DKI : Daerah Khusus Ibukota  MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

DPK : Dana Pihak Ketiga  mom : month-of-month 

DTK : Dana Transfer Khusus  MW : Megawatt 

DTU : Dana Transfer Umum  NIA : Nasional Interest Account 

EBT : Energi Baru Terbarukan  NIM : Net Interest Margin 

ESDM : Energi dan Sumber Data Mineral  NPI : Neraca Pembayaran Indonesia 
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NPL : Non-Performing Loan  ROA : Return On Assets 

OPEC 
: Organization of the Petroleum 

Exporting Countries 

 
S&P 

: 
Standard & Poor’s 

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan  S&P500 : The Standard & Poor's 500 Index 

PBI : Penerima Bantuan Iuran  SBN : Surat Berharga Negara 

PDB : Pendapatan Domestik Bruto  SBT : Saldo Bersih Tertimbang 

PDF : Project Development Facility  SCR : Sovereign Credit Rating 

PERDES  : Peraturan Desa  SDA : Sumber Daya Alam 

PERKADA : Peraturan Kepala Daerah  SDM : Sumber Daya Manusia 

pilkada : pemilihan kepala daerah  SPN : Surat Perbendaharaan Negara 

PIP : Program Indonesia Pintar  SUN : Surat Utang Negara  

PKH : Program Keluarga Harapan  TCF : Textile Clothes Footwear 

PLN : Perusahaan Listrik Negara  The Fed : The Federal Reserve 

PLTMH 
: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro 

 
TIK 

: 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 

PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya  TKDD : Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

PMI : Purchasing Manager Index  TKI : Tenaga Kerja Indonesia 

PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto  UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak  UST : United States Treasury 

PPh : Pajak Penghasilan  UU : Undang-undang 

PPN : Pajak Pertambahan Nilai  VGF : Viability Gap Found 

R&I : Rating and Investment  yoy : year-on-year 

rhs : right hand side  ytd : year-to-date 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Kondisi ekonomi global terus menunjukkan penguatan dan menuju ke arah keseimbangan baru seiring 

terjadinya perubahan fundamental arah kebijakan negara besar, khususnya AS. Kinerja ekonomi AS 

yang terus menanjak membawa konsekuensi pada berlanjutnya proses normalisasi kebijakan 

moneter berupa kenaikan suku bunga acuan. Kebijakan tersebut bersama dengan penerapan 

kebijakan fiskal akomodatif, telah mendorong kenaikan imbal hasil serta penguatan dolar AS. 

Implikasinya, volatilitas pada sektor keuangan global meningkat yang disebabkan oleh pembalikan 

arus modal menuju AS, serta ditambah oleh sentimen negatif dari berbagai konflik geopolitik. 

Dengan keseimbangan baru ini, stabilitas ekonomi global perlu diperkuat seiring tekanan di sektor 

keuangan yang diperkirakan masih akan terjadi. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi global 

masih sangat baik dengan proyeksi mendekati 4 persen di tahun 2018 dan 2019. 

Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh gejolak, perekonomian ekonomi domestik masih sangat 

sehat dengan tingkat pertumbuhan 5,06 persen pada triwulan pertama 2018. Kinerja ekonomi 

Indonesia pada periode ini terutama didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencatat 

pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Di samping itu, kinerja pertumbuhan double digit 

impor yang ditopang oleh kenaikan impor barang modal mengindikasikan peningkatan gairah 

aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia. Peningkatan investasi dan impor barang modal 

pada periode ini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi di masa 

yang akan datang. Dari sisi produksi, seluruh sektor mampu tumbuh positif pada triwulan pertama 

2018. Kinerja pertumbuhan ditopang oleh sektor-sektor kunci seperti industri pengolahan, 

perdagangan, konstruksi serta jasa-jasa. 

Fundamental ekonomi yang sehat juga tergambar dari inflasi yang terkendali serta kinerja sektor 

eksternal yang sehat dan mendukung ketahanan ekonomi di tengah fluktuasi global. Laju inflasi bulan 

Januari – Mei 2018 tercatat sebesar 1,30 persen (ytd) atau 3,23 persen (yoy), lebih rendah 

dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi cuaca yang kondusif 

serta perbaikan distribusi mampu menyeimbangkan peningkatan permintaan di bulan Ramadhan 

dan menjelang Idul Fitri.  Pemerintah akan terus melindungi daya beli masyarakat terutama dari 

dampak volatilitas harga minyak dunia. Di sektor eksternal, defisit transaksi berjalan melebar 

menjadi 2,1 persen terhadap PDB antara lain akibat defisit neraca perdagangan. Namun tingkat 

tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan posisi pada periode Taper Tantrum di tahun 

2013. 

Ketahanan ekonomi yang lebih solid dibanding periode tekanan sebelumnya, seperti periode Taper 

Tantrum 2013, mampu mendukung stabilitas perekonomian secara keseluruhan di tengah tekanan 

yang dialami nilai tukar. Meski Rupiah dan imbal hasil SUN mengalami tekanan akibat sentimen 

global, namun kinerjanya masih lebih baik jika dibandingkan dengan mata uang negara lain seperti 

Turki, Brazil, atau Rusia. Kinerja sektor keuangan juga menunjukkan perkembangan yang baik, 

dengan pertumbuhan kredit perbankan yang menguat, pasar saham yang terus menjadi alternatif 

sumber pembiayaan, dan minat beli investor di pasar SBN yang masih tinggi. Tingkat permodalan 

perbankan terjaga di level yang tinggi dan diiringi likuiditas yang memadai sehingga cukup untuk 

mendukung ekspansi kredit dan mengantisipasi potensi peningkatan risiko, meski terdapat tren 

perlambatan pada DPK.  
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Dalam mengantisipasi keseimbangan baru perekonomian global, Pemerintah dan otoritas akan 

meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat bauran kebijakan untuk memprioritaskan stabilitas. 

Menjaga stabilitas di jangka pendek merupakan modal penting dan menjadi prasyarat untuk 

pembangunan dan pertumbuhan jangka menengah-panjang. Salah satu kebijakan yang diambil 

adalah melalui kenaikan suku bunga 7DRR sebanyak dua kali oleh Bank Indonesia pada bulan Mei 

2018. Di sisi fiskal, Pemerintah akan melanjutkan pengelolaan fiskal yang  kredibel dan produktif. 

Selain itu, Pemerintah juga akan fokus pada penguatan struktur ekonomi antar lain dengan 

mendorong ekspor dan investasi.  

Kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN 2018 berada dalam jalur yang tepat serta kredibel, sehingga 

turut mendukung stabilitas perekonomian. Kinerja realisasi anggaran 2018 menunjukkan perbaikan 

jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan kualitas anggaran juga terlihat 

dengan membaiknya pendapatan negara yang tercermin dari meningkatnya aktivitas perekonomian 

dan pola pelaksanaan belanja negara yang positif. Pengelolaan APBN yang prudent juga nampak dari 

realisasi defisit sampai dengan April 2018 sebesar 0,37 persen PDB atau di bawah capaian tahun 

sebelumnya yakni 0,54 persen. Primary balance tercatat positif Rp24,1 triliun, naik jika dibandingkan 

tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,7 triliun. Strategi front loading pembiayaan negara juga 

dilaksanakan dengan tepat, dengan realisasi pembiayaan anggaran yang telah mencapai 57,9 persen 

dari target. 

Ke depan, kebijakan fiskal akan terus diarahkan untuk turut mendukung stabillitas dan melanjutkan 

agenda pembangunan. Strategi kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah tahun 2019 diarahkan 

untuk menciptakan kebijakan fiskal dan APBN yang sehat, produktif, dan kredibel. Secara detil, 

strategi fiskal tersebut adalah: (1) mobilisasi pendapatan yang realistis; (2) strategi belanja agar lebih 

efektif dan produktif; (3) mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif. DI jangka 

menengah, kebijakan fiskal tetap diarahkan ekspansif terarah dan terukur dengan defisit pada tahun 

2022 berkisar 1,5 persen hingga 1,6 persen PDB, rasio utang dijaga dalam batas aman dikisaran 

26,25 persen hingga 27,87 persen terhadap PDB serta keseimbangan primer didorong mulai positif 

2020. 

Sebagai tulang punggung APBN dan pembangunan, penerimaan perpajakan akan terus diperkuat 

melalui berbagai upaya reformasi dalan jangka menengah. Reformasi perpajakan diarahkan pada 

penguatan peran pajak dalam rangka pelaksanaan fungsi alokasi dan distribusi dalam konteks 

kebijakan fiskal, serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan secara umum sehingga 

stabilitas ekonomi dan sosial dapat terjaga. Secara umum kebijakan perpajakan di Indonesia akan 

diarahkan pada empat hal yaitu: (1) kebijakan pajak yang pro growth; (2) kebijakan pajak yang lebih 

adil; (3) kebijakan pajak untuk eksternalitas negatif; dan (4) kebijakan pajak untuk adaptasi 

tantangan global. Ulasan lengkap mengenai reformasi perpajakan jangka menengah tersebut 

terdapat pada Bagian III TEKF ini. 
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EXECUTIVE SUMMARY  
Global economic condition continues to strengthen and goes into a new normal condition as US 

economic policies have been fundamentally changing. US economy that keeps rising has brought 

consequences on the continuation of monetary policy normalization in the form of interest rate hike. 

This policy along with the implementation of accomodative fiscal policy have led to the increase in 

yields and dollar appreciation. As a result, global financial volatility heightens driven by capital flight 

back to US. This condition has also been intensified by the negative sentiment from geopolitical 

tension in various places around the globe. A new normal global economy requires countries to 

strengthen stability, particularly to sustain positive economic growth trajectory that is happening. 

Global economic growth is projected to be close to 4 percent in 2018 and 2019. 

In the midst of global economic challenges, Indonesia can maintain healthy domestic economy 

underpinned by 5.06 percent growth in the first quarter 2018. Indonesia’s economic performance in 

this period has been particularly supported by investment that recorded the highest growth in the 

last five years. Further, import posted double digit growth mainly driven by capital goods import, 

indicates improving  trade and investment activities. Investment and trade growth during this period 

will be the key to increase production capacity and economic activity in the future. From the 

production side, all sectors could maintain positive growth, particularly for key sectors such as 

manufacture, trade, construction and services. 

Indonesia’s healthy economic fundamental is also reflected from benign inflation and maintained 

external sector performance that support economic resilience in the midst of global fluctuation. 

Inflation in January-May 2018 was 1.30 percent (ytd) or 3.23 percent (yoy), or lower compared to 

the level achieved in same period last year. Favorable weather condition and improving distribution 

have countreacted demand pull during Ramadhan. And the government will continue to maintain 

purchasing power particularly in the midst of global oil price volatility. In the external sector, current 

account deficit (CAD) widened to 2.1 percent of GDP partly due to the deficit of trade balance. 

However the CAD level is still better compared to its position during Taper Tantrum period in 2013. 

Improving economic resilience supports overall economic stability in the midst of depreciation of 

Rupiah. Despite depreciated, Rupiah performance is still better compared to other countries such as 

Turkey, Brazil, and Russia. Moreover, financial sector performance is also sound, highlighted by 

improving credit growth, stock market that continues to become source of alternative financing, as 

well as high interest of investor to the government bonds. Capital adequacy level of banks remains 

high, and liquidity remains ample to support credit expansion an to anticipate the potential of 

heightened risk.  

In responding to the new normal global economy, the government and authorities will strengthen 

coordination and policy mix to preserve stability in the short term. Stability is a foundation and 

prerequisite to sustain growth and development in the medium and long term. One of policies taken 

is the increase of 7DRR by Bank Indonesia by 50 bps on May 2018. On fiscal side, the government 

continues to perform credible and productive fiscal management. Further, the government will also 

focus to strengthen economic structure by driving export and investment. 
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Fiscal policy management and state budget realization are on track and credible, thus support 

economic stability. 2018 state budget realization improves highlighted by increasing revenue that 

reflects expanding economic activity as well as positive expenditure execution.  Prudent fiscal 

management is underscored by lower deficit of 0.37 percent of GDP on April 2018, well below last 

year’s print of 0.54 percent. Further, primary surplus recorded Rp24.1 trillion or higher than last 

year’s record of 3.7 trillion. Last but not least, front loading strategy was successful with financing 

realization achieving 57.9 percent of target. 

Going forward, fiscal policy continues to strive in supporting stability and development agenda. Fiscal 

policy strategy in 2019 will be directed to provide healthy, productive, and credible state budget. In 

detail, fiscal strategies planned are: (1) realistic revenue mobilization; (2) more effective and 

productive expenditure strategy; (3) developing efficient and creative financing. In the medium term, 

fiscal policy will remain tergeted and expansive with 2022 deficit target of aroun 1.5 to 1.6 percent 

of GDP, debt ratio around 26.25 to 27.87 percent of GDP, and positive primary balance  in 2020. 

As the backbone of state budget and development, taxation ratio will be strengthened through 

medium term reforms. Taxation reforms is aimed at strengthening tax role in allocation and 

distribution functions, while keep heeding general principle of taxation to maintain economic and 

social stability. In general, tax policy in Indonesia will be directed towards: (1) pro-growth tax policy; 

(2) fairer tax policy; (3) tax policy for negative externalities; (4) tax policy to adapt with global 

challenges. The comprehensive analysis of medium term tax reform is available in the Part III of this 

report.  
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A. Kinerja Positif Pertumbuhan Global Di Tengah Gejolak Sektor Keuangan 

Perekonomian negara-negara maju dan berkembang pada tahun 2018 masih mengarah kepada 

pemulihan meskipun lajunya mengalami moderasi jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada 

triwulan pertama 2018, pertumbuhan ekonomi solid terjadi secara luas yang umumnya didukung 

oleh peningkatan investasi. Peningkatan tingkat pemintaan turut mendorong kenaikan harga 

komoditas, terutama komoditas minyak mentah dunia. Kenaikan harga minyak juga disebabkan 

oleh penurunan produksi serta ketegangan geopolitik yang melibatkan negara penghasil minyak. 

Pemulihan ekonomi yang terjadi, khususnya di Amerika Serikat (AS) membawa konsekuensi 

berupa perubahan fundamental kebijakan moneter melalui kenaikkan suku bunga acuan secara 

agresif. Normalisasi moneter yang dibarengi dengan kebijakan fiskal ekspansif telah menciptakan 

tekanan di pasar keuangan global seiring terjadinya pengetatan likuiditas dan penguatan mata 

uang dolar AS. Stabilitas pasar keuangan menjadi salah satu tantangan besar bagi perekonomian 

global saat ini dan kedepan. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi global secara umum 

diperkirakan masih baik, dengan proyeksi mendekati 4 persen yang merupakan tingkat 

pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.  

Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara  

Grafik 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Dunia  
(persen)  

 

Sumber: CEIC dan Bloomberg  

Perkembangan pertumbuhan ekonomi negara-negara pada triwulan pertama 2018 secara umum 

masih sangat positif. Beberapa perekonomian mencatatkan tingkat pertumbuhan yang cukup 

stabil seperti Indonesia dan Tiongkok masing-masing pada kisaran 5 persen dan 6 persen. 

Pertumbuhan yang masih cukup baik juga dialami oleh negara-negara Eropa, yang rata-rata 

mencatatkan pertumbuhan triwulan pertama 2018 lebih tinggi dibanding periode yang sama 

tahun sebelumnya, meski melambat jika dibandingkan angka triwulan keempat 2017. Sementara 

itu AS berhasil mempertahankan tren akselerasi pertumbuhan, di mana pada triwulan pertama 

2018 pertumbuhannya mencapai 2,9 persen lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang 

sebesar 2,6 persen, serta lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan pertama 2017 sebesar 

2,2 persen.  

Capaian pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut banyak didorong oleh penguatan 

permintaan domestik khususnya investasi. Di Eropa misalnya, pertumbuhan investasi yang 
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didukung pertumbuhan kredit membuat profitabilitas dunia usaha meningkat. Meski demikian 

inflasi dan pertumbuhan upah masih cenderung moderat msekipun pengangguran terus 

menurun khususnya di negara-negara Eropa besar. Di sisi kawasan Asia, pertumbuhan ekonomi 

juga telah didorong oleh konsumsi dan investasi yang kuat. Ekspor juga menunjukkan 

pertumbuhan yang sehat, namun dengan pertumbuhan impor yang juga tinggi membuat 

pertumbuhan net export masih tetap kecil. Sementara itu, solidnya laju pertumbuhan ekonomi 

AS didorong oleh kebijakan fiskal yang ekspansif. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, 

tingkat pengangguran AS juga terus menurun sementara inflasi meningkat. 

Grafik 2. (a) PMI manufaktur Global dan Baltic Dry Index dan (b) Harga Minyak Mentah (US$ per barrel) 

 
 

(a) (b) 

Sumber: CEIC dan Bloomberg  

Meskipun tingkat aktivitas ekonomi secara global masih sangat solid, namun lajunya terhitung 

melambat di tahun 2018, yang menunjukkan bahwa puncak pemulihan ekonomi global telah 

terjadi pada akhir 2017. Hal ini juga nampak pada indeks perdagangan dan manufaktur global 

yang berada dalam tren perlambatan, meski masih mencatatkan pertumbuhan positif dan 

berada pada posisi yang cukup tinggi. Di sisi lain, pergerakan harga komoditas masih 

menunjukkan tren kenaikan, terutama komoditas energi. Harga minyak WTI dan Brent telah 

mengalami kenaikan harga sekitar 18 persen (ytd per 18 Mei 2018). Kenaikan harga minyak 

mentah dunia yang cukup tinggi tersebut didorong oleh faktor peningkatan permintaan seiring 

dengan pemulihan ekonomi global, pemangkasan produksi oleh negara OPEC maupun Non 

OPEC, krisis di Venezuela, dan tensi geopolitik Timur Tengah. 

Perubahan Fundamental Kebijakan Ekonomi AS & Volatilitas Sektor Keuangan Global                                                                                             

Seiring dengan penguatan ekonomi AS yang terus terjadi, The Fed kembali meningkatkan suku 

bunganya sebesar 25 basis poin pada tanggal 20 Maret 2018 menjadi sebesar 1,50-1,75 persen. 

Langkah tersebut diambli The Fed untuk mewaspadai risiko kenaikan inflasi. Kenaikan suku 

bunga tersebut berpengaruh pada meningkatnya imbal hasil surat berharga 10 tahun AS hingga 

berada di kisaran 3 persen, yang membuat gap dengan negara lain menyempit dan mendorong 

pembalikan arus modal. Kebijakan AS yang mendorong stimulus fiskal melalui pemotongan pajak 

dan kenaikan belanja juga turut memberi tekanan pada imbal hasil seiring defisit fiskal AS yang 

meningkat dan diperkirakan dapat mencapai 4 persen terhadap PDB. 
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Grafik 3. Suku Bunga Acuan dan Imbal Hasil Obligasi AS 

(persen) 

 

Sumber: Bloomberg  

Perkembangan ekonomi dan perubahan kebijakan AS secara fundamental tersebut mencerminkan 

adanya keseimbangan baru yang dihadapi oleh perekonomian global, mengingat AS merupakan 

perekonomian terbesar di dunia. Keseimbangan baru tersebut telah menimbulkan pembalikan 

arus modal ke negara AS, menciptakan pengetatan likuiditas, serta penguatan dolar AS. Dampak 

yang ditimbulkan dari perkembangan tersebut terjadi secara luas, di mana mata uang baik 

negara maju maupun negara berkembangan terdepresiasi terhadap dolar AS. Sentimen negatif 

yang ditimbulkan juga sempat membuat indeks saham beberapa negara melemah. Depresiasi 

tajam mata uang dialami oleh Turki dan Argentina yang menghadapi berbagai isu struktural 

seperti inflasi dan defisit fiskal yang tinggi serta gejolak politik. Sementara itu tekanan sektor 

keuangan yang cukup mendalam juga terjadi pada Italia yang mengalami kenaikan signifikan 

imbal hasil. 

Outlook Perekonomian Global 

Meski dibayangi isu stabilitas, proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diperkirakan 

masih akan melanjutkan tren kenaikan seiring aktivitas ekonomi riil yang masih cukup baik. IMF 

menyatakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2018 dan 2019 diproyeksikan masing-

masing sebesar 3,9 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar 3,8 

persen.  

Negara berkembang dan negara ASEAN akan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan 

ekonomi global. Pertumbuhan agregat ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan 

Vietnam) masing-masing tumbuh 5,3 persen dan 5,4 persen untuk tahun 2018 dan 2019. 

Sedangkan untuk kelompok negara berkembang diproyeksikan pada tahun 2018 akan mencapai 

6,5 persen dan tahun 2019 sebesar 6,6 persen. Sementara itu, kelompok negara maju juga 

diperkirakan masih akan melanjutkan tren peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 

pada tingkat 2,5 persen, sebelum diproyeksikan melambat di tahun 2019 pada tingkat 2,2 

persen. Proyeksi beberapa negara maju seperti AS dan Eropa mengalami peningkatan 

dibandingkan proyeksi sebelumnya di bulan Oktober 2017. Meningkatnya proyeksi tersebut 

tidak lepas dari semakin baiknya performa investasi dan perdagangan dunia.  
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Grafik 4. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 

(persen)  

 

Sumber: WEO-IMF, April 2018  

Meskipun prospek jangka pendek perekonomian dunia masih sangat baik, beberapa hal dapat 

berpotensi menghambat pemulihan ekonomi global dan perlu untuk diwaspadai. Salah satunya 

adalah penerapan kebijakan proteksionis serta potensi perang dagang antara AS dan Tiongkok 

yang dapat mengganggu sektor perdagangan global. Di samping itu, normalisasi kebijakan 

moneter yang dilakukan oleh AS juga memberikan tantangan khususnya pada negara-negara 

berkembang melalui pengetatan likuiditas dan depresiasi nilai tukar terutama jika dilakukan 

secara lebih agresif dari yang diperkirakan. Beberapa risiko lain yang perlu untuk terus 

diwaspadai adalah tekanan geopolitik yang belakangan ini lebih memanas terjadi di Timur 

Tengah yang dapat menimbulkan sentimen negatif serta mendorong fluktuasi harga komoditas. 
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Konsistensi peningkatan peringkat sovereign rating Indonesia 

Pada tahun 2017, Indonesia berhasil mendapatkan kategori layak investasi (investment Grade) 

dari 5 lembaga pemeringkat internasional (Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s, Japan Credit Rating 

Agency, dan Rating and Investment). Pencapaian ini merupakan pencapaian yang besar karena 

merupakan gambaran pengakuan perbaikan perekonomian. Selain itu, peringkat Investment 

Grade Indonesia diberikan oleh Standard & Poor’s (S&P) terakhir pada tahun 1997, atau sekitar 

21 tahun yang lalu. 

Tren positif perbaikan peringkat utang Indonesia ini pun berlanjut ke tahun 2018. Beberapa 

lembaga pemeringkat internasional melanjutkan optimisme mereka terhadap Indonesia 

melalui peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi satu tingkat di atas batas bawah 

Investment Grade. Diawali dengan Fitch pada 20 Desember 2017, lalu Japan Credit Rating 

Agency (JCR) pada 12 Februari 2018, Rating and Investment (R&I) pada 7 Maret 2018, dan 

Moody’s pada 13 April 2018. Dalam kondisi ketidakpastian arah pemulihan perekonomian 

global, peningkatan peringkat utang ini memberikan dorongan positif atas perekonomian 

Indonesia. Sementara itu, pada 31 Mei 2018 S&P telah mengafirmasi posisi rating Indonesia 

pada BBB- dengan outlook stable. 

Perbaikan dalam struktur ekonomi maupun sisi penyusunan kebijakan Indonesia menjadi salah 

satu dasar perbaikan penilaian lembaga pemeringkat terhadap Indonesia. Fitch mengapresiasi 

ekonomi Indonesia yang menunjukan stabilitas meskipun dihadapkan dengan tekanan 

eksternal. R&I menyatakan bahwa perbaikan daya tahan perekonomian Indonesia terlihat dari 

terus meningkatnya cadangan devisa dan perbaikan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia. 

Menurut Moody’s, pencapaian perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari 

komitmen dan koordinasi yang produktif antar institusi domestik dalam menjaga sinergi, 

kredibilitas, dan kefektivitas kebijakan. Lebih jauh, JCR mengapresiasi upaya pemerintah dalam 

menstimulus investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha serta mendorong 

pembangunan infrastruktur. 

Dari sisi penyusunan kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan terus menjaga kredibilitas dan 

prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara 

faktual, apabila dibandingkan dengan negara berperingkat utang sebanding (peer countries), 

kondisi fiskal Indonesia relatif lebih baik dengan defisit dan tingkat utang terus dijaga pada 

tingkat moderat. Tingkat utang Pemerintah Indonesia dibandingkan dengan PDB (2017: 28.98 

persen) merupakan salah satu yang terendah diantara peer contries (20171: India 45,46 persen; 

Filipina: 42.09 persen; Italia: 131,86 persen). Pemerintah telah berhasil mengelola pengaruh 

gejolak kondisi global untuk tidak menyebabkan pelebaran defisit yang berlebihan. Pencapaian 

sisi fiskal Indonesia, khususnya mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan 

fiskal, telah diapresiasi oleh lembaga pemeringkat internasional. Fitch secara khusus 

menyebutkan bahwa disiplin pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen 

telah teruji. 

  

 

Boks 2. Tugas Berat Tim Reformasi Perpajakan 

 

Boks 1. Perkembangan Peringkat Utang (Soverign Rating) Indonesia 
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Dampak Peningkatan Peringkat Utang terhadap Perekonomian Indonesia 

Peningkatan peringkat utang memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi keputusan 

investor. Semakin baik peringkat dari penerbit (issuer) suatu instrumen, maka semakin tinggi 

juga tingkat keyakinan dari investor untuk berinvestasi di instrumen tersebut. Penilaian dari 

lembaga pemeringkat yang terstandarisasi menjadi indikator yang comparable dari issuer 

instrumen keuangan, termasuk dari sektor publik (sovereign issuer). Hal ini terlebih berlaku 

kepada investor yang memiliki keterbatasan data, informasi, dan sumber daya yang cukup 

untuk menganalisa suatu instrumen pasar keuangan (less-informed investors). Bagi less-

informed investors, peringkat penerbit instrumen menjadi indikator dini atas risiko gagal bayar 

dari instrumen yang diterbitkan. Keberhasilan Indonesia, sebagai sovereign issuer, masuk dalam 

kategori Invesment Grade, memberikan potensi peningkatan kepercayaan less-informed 

investor untuk berinvestasi pada instrumen investasi Indonesia. Hal ini juga meningkatkan 

potensi masuknya investor-investor baru kepada pasar keuangan Indonesia. 

Perbaikan peringkat utang Indonesia memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas 

dan kesehatan APBN. Peningkatan ini diharapkan dapat membantu mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan 

terhadap Indonesia, sebagaimana diindikasikan oleh kenaikan peringkat utang, maka imbal hasil 

(yield) yang ditawarkan oleh pemerintah pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik 

untuk pembiayaan APBN maupun refinancing, dapat ditekan seefisien mungkin. Dengan beban 

bunga pemerintah yang semakin ringan, maka ruang fiskal yang semakin lebar dapat 

dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan produktif (pembangunan infrastruktur, peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta upaya pengentasan kemiskinan). Upaya 

peningkatan produktivitas APBN juga tercermin dari menurunnya tingkat keseimbangan primer 

pada tiga tahun terakhir (Keseimbangan primer: 2015: -1,23; 2016: -1,01; 2017: -0,95 persen; 

Triwulan pertama 20182: 0,49 persen). 

Tantangan Perekonomian Indonesia 

Indonesia saat ini masih memiliki potensi yang besar dalam hal peningkatan peringkat utang. 

Dalam pandangan beberapa lembaga pemeringkat, penerimaan pajak Indonesia masih belum 

optimal. Rasio pajak Indonesia yang masih relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan 

negara sebanding (peer countries) merupakan salah satu faktor yang harus terus diperbaiki. 

Struktur perekonomian Indonesia yang mempunyai keterkaitan besar kepada komoditas juga 

memiliki ruang untuk perbaikan mengingat adanya kekhawatiran adanya kerentanan apabila 

terjadi goncangan pada harga atau permintaan komoditas dunia. Walaupun lembaga 

pemeringkat telah memberikan apresiasi positif terhadap upaya reformasi perpajakan yang 

telah dilakukan oleh pemerintah, konsistensi pelaksanaan reformasi ini juga menjadi faktor 

yang menjadi perhatian para lembaga pemeringkat. 
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B. Ulasan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Pertama Tahun 2018: 

Perekonomian Indonesia Terus Melangkah Maju  

Kinerja Perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2018 tumbuh 5,06 persen lebih tinggi 

dibanding kinerja pada triwulan triwulan 2017 sebesar 5,01 persen.  Meskipun tidak sekuat yang 

diperkirakan, namun hal ini tetap mengindikasikan bahwa momentum peningkatan pertumbuhan 

terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia pada priode ini terutama didorong oleh pertumbuhan 

investasi yang mencatat pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Di samping itu, kinerja 

pertumbuhan double digit impor yang ditopang oleh kenaikan impor barang modal mengindikasikan 

peningkatan gairah aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia. Peningkatan investasi dan 

impor barang modal pada periode ini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan 

aktivitas ekoomi di masa yang akan datang. 

Dari sisi pengeluaran, stabilitas kinerja konsumsi masyarakat, dan peningkatan investasi menopang 

kinerja perekonomian nasional. Konsumsi masyarakat yang terdiri atas rumah tangga dan Lembaga 

Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh relatif stabil sebesar 5,01 persen didukung oleh tingkat 

inflasi yang terjaga dan pelaksanaan bantuan sosial yang lebih tepat waktu. Hal ini tercermin pada 

beberapa komponen konsumsi pokok yang kembali menunjukkan tren peningkatan setelah sempat 

melambat dalam beberapa periode terakhir, seperti konsumsi kebutuhan pakaian dan perlengkapan 

rumah tangga. Di samping itu, belanja masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) serentak 2018 di beberapa daerah pemilihan besar memberikan dorongan 

tambahan terhadap konsumsi masyarakat. Sementara itu, kinerja konsumsi pemerintah tumbuh 

positif 2,73 persen, sedikit lebih baik dibanding capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang 

sebesar 2,69 persen. Kinerja tersebut terutama didukung oleh peningkatan realisasi belanja barang, 

belanja pegawai serta penyaluran bantuan sosial sepanjang triwulan pertama. 

Sebagai bagian dari tim Investor Relation Unit (IRU) Nasional, Kementerian Keuangan terus 

menjaga komunikasi yang profesional dengan lembaga pemeringkat. Pertemuan rutin maupun 

non-rutin secara konsisten dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga pemeringkat dapat 

terfasilitasi dengan baik dalam hal informasi dan data mengenai Indonesia, termasuk dalam hal 

kebijakan fiskal terkini. Keterbukaan ini didasarkan pada harapan Pemerintah agar lembaga 

pemeringkat dapat menggunakan data dan informasi terkini dan berasal dari sumber kredibel 

dalam melakukan analisis atau penilaian terhadap peringkat Indonesia. Kementerian Keuangan 

terus membuka diri untuk menerima input dan masukan dari para pemangku kepentingan 

eksternal. Hasil asesmen dari lembaga pemeringkat juga merupakan suatu masukan yang 

berharga dalam penyusunan kebijakan Indonesia. Hal-hal ini dimaksudkan agar proses 

penyusunan kebijakan dapat berlangsung efektif, transparan serta mempertimbangkan 

kebutuhan para pemangku kepentingan. 

 

1 India, Filipina, dan Italia merupakan peer countries Indonesia menurut Moody’s dan Fitch. 
2 Perbandingan antara keseimbangan primer APBN Maret 2018 dengan PDB nominal Triwulan I 2018, Sumber: APBN 

Kita, BPS. 
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Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sejak 

triwulan keempat tahun 2012 yaitu sebesar 7,95 persen. Kinerja tersebut terutama didorong oleh 

kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur fisik di berbagai daerah yang terlihat dari peningkatan 

komponen investasi bangunan dan konsumsi semen domestik di triwulan pertama. Selain investasi 

bangunan, investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan, kendaraan dan peralatan lainnya juga 

mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan 

penjualan mobil niaga dan alat berat. Kenaikan komponen investasi non-bangunan tersebut 

bersumber dari peningkatan produksi industri domestik dan dukungan impor. Kondisi tersebut 

diperkirakan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi yang akan tercermin pada 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. 

Tabel 1. Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran 

(persen, yoy)  

 

Komponen 
Pengeluaran 

(YoY) 

2016 2017 2018 

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 

 Kons RT        
 dan LNPRT 

4,98 5,10 5,04 5,03 5,04 5,00 5,02 4,95 4,98 4,98 5,01 

 Kons 
Pemerintah 

3,43 6,21 -2,95 -4,03 -0,14 2,69 -1,92 3,48 3,81 2,14 2,73 

 PMTB 4,67 4,18 4,24 4,79 4,47 4,77 5,34 7,08 7,27 6,15 7,95 

 Ekspor -3,10 -1,50 -5,75 4,15 -1,57 8,41 2,80 17,01 8,50 9,09 6,17 

 Impor -5,04 -3,47 -4,13 2,72 -2,45 4,81 0,20 15,46 11,81 8,06 12,75 

 PDB 4,94 5,21 5,03 4,94 5,03 5,01 5,01 5,06 5,19 5,07 5,06 

sumber: BPS  

Dari sisi perdagangan internasional, impor mencatat pertumbuhan double digit sebesar 12,75 persen, 

jauh di atas kinerja ekspor yang hanya tumbuh 6,17 persen. Kinerja impor yang tinggi dipengaruhi 

oleh peningkatan permintaan domestik terhadap barang input produksi serta tingginya 

pertumbuhan impor barang modal seperti mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. Sementara itu, 

pertumbuhan ekspor masih tumbuh positif meskipun tidak secepat laju pertumbuhan impor. Hal ini 

ditopang oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas dan produk industri ke negara mitra dagang 

utama. 

Dari sisi produksi, seluruh sektor mampu tumbuh positif pada triwulan pertama 2018. Kinerja 

pertumbuhan ditopang oleh sektor-sektor kunci seperti industri pengolahan, perdagangan, 

konstruksi serta jasa-jasa. Sektor industri pengolahan (manufaktur) tumbuh sebesar 4,5 persen, lebih 

tinggi dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 4,28 persen. Kinerja positif tersebut 

terutama ditopang oleh peningkatan produksi pada kelompok industri makanan minuman, produk 

tekstil, serta produk kulit dan alas kaki seiring dengan peningkatan permintaan baik untuk ekspor 

maupun kebutuhan persiapan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Industri mesin dan 

perlengkapan juga mencatat pertumbuhan yang tinggi sejalan dengan kinerja komponen investasi 

mesin dan perlengkapan. Namun demikian, terdapat pula beberapa kelompok industri yang 
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mengalami penurunan kinerja seperti industri pengolahan tembakau, produk kertas, barang logam, 

dan elektronik, serta industri kimia dan farmasi. 

Sektor perdagangan juga mencatat pertumbuhan yang lebih baik yakni sebesar 4,96 persen. 

Pertumbuhan sektor ini terutama didukung oleh peningkatan penjualan alat berat dan kendaraan, 

khususnya kendaraan niaga. Kinerja sektor ini juga sejalan dengan peningkatan kinerja perdagangan 

internasional baik ekspor maupun impor. Sementara itu sektor konstruksi juga terus menunjukkan 

peningkatan dengan tumbuh sebesar 7,35 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan 

pertama tahun 2017 yang sebesar 5,96 persen. Kinerja sektor ini mampu tumbuh konsisten di atas 

pertumbuhan ekonomi nasional yang didorong oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur fisik 

baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun swasta. 

Lebih jauh, sektor-sektor jasa yang terkait dengan konektivitas masyarakat dan aktivitas leisure 

menunjukan kinerja yang sangat baik. Sektor informasi dan komunikasi serta sektor transportasi dan 

pergudangan konsisten tumbuh tinggi masing-masing sebesar 8,69 persen dan 8,59 persen. Kinerja 

sektor informasi dan komunikasi masih didukung oleh peningkatan penetrasi penggunaan telepon 

seluler baik bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Di sisi sektor transportasi, kinerja didukung oleh 

adanya penambahan rute angkutan kereta api dan kapal laut serta kegiatan penunjang transportasi 

seperti pergudangan dan pengiriman barang. Sementara itu, sektor akomodasi makan minum 

mencatatkan pertumbuhan 5,54 persen yang ditunjukan oleh meningkatnya rata-rata tingkat hunian 

kamar hotel dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Di sisi lain, sektor jasa keuangan masih 

tumbuh relatif lambat sebesar 4,38 persen seiring dengan proses konsolidasi perbankan serta 

pertumbuhan kredit yang belum meningkat signifikan. 

Tabel 2. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 

(persen, yoy)  

 

Lapangan Usaha 
2016 2017 2018 

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 

Pertanian, 
Kehutanan, & 
Perikanan 

1,47 3,48 3,18 5,53 3,36 7,15 3,23 2,77 2,24 3,81 3,14 

Pertambangan, dan 
Penggalian 

1,22 1,04 0,17 1,35 0,95 -1,22 2,12 1,84 0,08 0,69 0,74 

Industri Pengolahan 4,68 4,62 4,47 3,28 4,26 4,28 3,50 4,85 4,46 4,27 4,50 

Konstruksi 6,76 5,12 4,95 4,21 5,22 5,96 6,94 6,98 7,23 6,79 7,35 

Perdagangan Besar 
dan Eceran 

4,31 4,28 3,66 3,87 4,03 4,61 3,47 5,20 4,47 4,44 4,96 

Transportasi & 
Pergudangan 

7,42 6,52 8,18 7,64 7,45 8,06 8,80 8,88 8,21 8,49 8,59 

Akomodasi & 
Makan Minum 

5,73 5,16 5,00 4,82 5,17 5,27 5,73 5,69 5,49 5,55 5,54 

Informasi dan 
Komunikasi 

7,58 9,31 8,93 9,62 8,88 10,48 11,06 8,82 8,99 9,81 8,69 

Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

9,32 13,60 9,04 4,18 8,90 5,99 5,94 6,16 3,85 5,48 4,38 

Jasa-jasa lainnya 6,01 5,64 4,44 3,59 4,89 3,89 3,07 4,62 6,19 4,47 5,48 

PDB 4,94 5,21 5,03 4,94 5,03 5,01 5,01 5,06 5,19 5,07 5,06 

Sumber: BPS  

Sementara itu, sektor primer tumbuh positif meskipun belum mampu melewati capaian rata-rata 

nasional. Sektor pertanian tumbuh melambat sebesar 3,14 persen akibat kinerja produksi tanaman 
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pangan yang menurun menyusul adanya beberapa panen raya yang tertunda. Meskipun demikian, 

kondisi cuaca secara umum cukup kondusif untuk mendukung kenaikan produksi kelompok 

perkebunan, hortikultura, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertambangan hanya tumbuh 0,74 

persen di tengah perbaikan harga-harga komoditas pertambangan secara umum. Bahkan kinerja 

kelompok pertambangan batu bara dan migas mengalami kontraksi pertumbuhan. Kinerja sektor ini 

diselamatkan oleh pertumbuhan tinggi yang dicapai kelompok tambang bijih logam, yang didorong 

oleh peningkatan ekspor mineral logam dari provinsi Papua. 

C. Stabilitas Ekonomi Makro Indonesia Terjaga di Tengah Volatilitas Global  

Inflasi 

Laju inflasi bulan Januari – Mei 2018 tercatat sebesar 1,30 persen (ytd) atau 3,23 persen (yoy), lebih 

rendah dibandingkan dengan laju inflasi Januari – Mei 2017, 1,67 persen (ytd) atau 4,33 persen (yoy). 

Tekanan inflasi pada periode ini terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga pangan. Faktor 

intensitas hujan yang relatif tinggi berdampak pada produktivitas pangan dan kondisi jalur distribusi. 

Selain itu, komponen administered price sedikit tertekan seiring dengan peningkatan harga minyak 

mentah yang berdampak pada kenaikan harga BBM Nonsubsidi dan Non-Premium. Sementara itu, 

tekanan inflasi pada komponen inti masih terkendali seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjaga. 

Tekanan inflasi komponen volatile food tercatat cukup tinggi di awal tahun 2018. Laju inflasi 

komponen volatile food Januari – Mei 2018 mencapai 2,74 persen (ytd), lebih tinggi dibandingkan 

tahun 2017 yang mengalami deflasi 0,83 persen (ytd). Komoditas-komoditas yang berpengaruh pada 

periode ini diantaranya adalah beras, produk hortikultura, hasil perikanan, dan produk pertanian. 

Beras yang sempat mengalami peningkatan harga di Januari – Februari, mengalami penurunan pada 

Maret – Mei seiring dengan mulai masuk panen raya. Faktor intensitas hujan yang mulai berkurang 

mendukung produktivitas hasil perikanan, cabai rawit, dan cabai merah sehingga pasokan 

melimpah. Sementara itu, pasokan bawang putih yang cukup mendorong stabilnya harga. 

Komoditas telur dan daging ayam ras serta daging sapi mulai mengalami tren meningkat seiring 

dengan peningkatan permintaan di bulan Ramadhan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional 

(HBKN). Hal ini menjadi perhatian khusus sehingga Pemerintah akan berupaya untuk menjaga harga 

berada pada kisaran harga acuan. Secara umum, Pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas 

harga pangan pokok melalui pengawasan distribusi untuk mencegah permainan harga dan 

penimbunan barang. Selain itu, Pemerintah juga melakukan program operasi pasar dan pasar murah 

serta pemberlakuan harga acuan dan harga eceran tertinggi barang untuk menjaga stabilitas harga.  

Komponen administered prices mengalami sedikit tekanan seiring dengan peningkatan harga minyak 

mentah dunia. Peningkatan harga minyak mentah dunia mendorong kenaikan harga BBM domestik 

untuk jenis Pertalite dan Pertamax Series. Namun, laju inflasi komponen tersebut masih terkendali 

mengingat komponen tarif angkutan udara yang menyumbang deflasi sebesar -0,07 persen selama 

Januari-April 2018.  Meskipun demikian menjelang libur HBKN perlu diwaspadai kemungkinan 

tekanan inflasi dari  komponen tarif angkutan udara yang mulai tampak di bulan Mei. 

Inflasi komponen inti (core inflation) masih terkendali pada 1,12 persen (ytd), lebih rendah 

dibandingkan dengan Januari – Mei 2017 sebesar 1,33 persen (ytd). Ekspektasi inflasi masyarakat 

yang stabil menjadi faktor utama yang mempengaruhi komponen inti di tengah pelemahan nilai 

tukar rupiah dan tren kenaikan harga komoditas global. Komoditas-komoditas unit yang 

memberikan andil inflasi hingga Mei diantaranya adalah emas perhiasan, tukang bukan mandor, 
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upah pembantu rumah tangga, dan kontrak rumah. Emas perhiasan memberikan andil cukup besar 

sejalan dengan tren kenaikan harga komoditas global. Namun, perlu diwaspadai risiko pelemahan 

nilai tukar yang terus-menerus melemah yang dapat berdampak pada kondisi ekspektasi inflasi. 

Grafik 5. Komponen Pembentuk Inflasi hingga Mei 2018 
(persen, ytd)  

 

Sumber: BPS  

 

Suku Bunga dan Nilai Tukar 

Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan Mengalami Tekanan Namun Masih Dalam Level 

yang Terjaga. Pada akhir Mei tahun 2018 nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp13.951 per dolar AS, 

melemah 2,97 persen dibandingkan penutupan tahun lalu. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah sampai 

Mei tahun 2018 adalah Rp13.714 per dolar AS, juga melemah dibandingkan rata-rata tahun 2017 

yang mencapai Rp13.384 per dolar AS. 

Pelemahan ini terjadi seiring dengan tingginya volatilitas pergerakan rupiah di triwulan pertama tahun 

2018 yang dipicu ketidakpastian terkait rencana kenaikan suku bunga acuan the Fed, reformasi 

perpajakan, perbaikan ekonomi dan inflasi AS. Kondisi ini menyebabkan imbal hasil obligasi 

pemerintah AS bertenor 10 tahun meningkat ke level 3 persen sehingga terjadi pembalikan aliran 

modal dari negara berkembang ke AS (flight to quality). Faktor global lain seperti tingginya sentimen 

perang dagang antara AS dan Tiongkok, risiko geopolitik di Timur Tengah dan Semenanjung Korea, 

serta kenaikan harga minyak dunia juga berperan dalam meningkatnya ketidakpastian pasar 

keuangan global. Dari sisi domestik tekanan juga datang akibat peningkatan permintaan valuta asing 

untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri, pembayaran dividen dan impor. 

Pelemahan tidak hanya dialami oleh rupiah namun juga oleh mata uang negara lain. Di kawasan Asia, 

India, dan Filipina merupakan negara yang mengalami depresiasi paling dalam. Posisi cadangan 

devisa Indonesia akhir April tahun 2018 yang tercatat sebesar 124,9 miliar dolar AS, setara dengan 

pembiayaan 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, 

mampu mendukung kebijakan stabilisasi rupiah oleh Bank Indonesia.  

Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil 

kebijakan yang diperlukan. Kebijakan stabilisasi ini dilakukan secara terukur sesuai dengan 

fundamental ekonomi yang didukung oleh bauran kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial. 

Koordinasi yang baik antara pemerintah dengan otoritas tersebut juga berperan dalam menahan 
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pelemahan rupiah. Bauran kebijakan ini juga penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, 

stabilitas sistem keuangan, dan memperkokoh fundamental ekonomi Indonesia. 

Grafik 6. Perubahan Nilai Mata Uang terhadap Dolar AS |Apresiasi (+)/ Depresiasi (-), 
(persen ytd per 29 Mei 2018)  

 

Sumber: Bloomberg, diolah  

Secara umum, fundamental perekonomian Indonesia, masih cukup kuat sehingga meskipun 

mengalami depresiasi namun kinerja Rupiah masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara 

lain. Peningkatan rating utang Indonesia juga menjadi salah satu indikator mulai membaiknya 

perekonomian nasional, termasuk April tahun 2018 ini dimana Moody’s menaikan peringkat 

Sovereign Credit Rating (SCR) menjadi Baa2 dari sebelumnya Baa3 dengan outlook stabil menyusul 

peningkatan Sovereign Credit Rating ke BBB dari BBB- oleh R&I dengan outlook stabil. 

Walaupun fundamental perekonomian Indonesia masih cukup kuat dan pengetatan kebijakan 

moneter AS masih diimbangi dengan diberlakukannya kebijakan quantitative easing di Eropa dan 

Jepang, perlu diwaspadai pergerakan aliran dana asing di pasar keuangan Indonesia. Sampai Mei 2018 

telah terjadi aliran dana keluar dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp45,91 triliun. Aliran dana 

ini terutama disumbangkan oleh aliran dana keluar di pasar saham sebesar Rp40,23 trilun, diikuti 

aksi jual yang dilakukan pemodal asing di pasar SUN sebesar Rp5,68 triliun. 

Aliran dana asing yang keluar dari pasar SUN pada bulan Mei juga berdampak pada rata-rata tingkat 

suku bunga SPN 3 bulan yang mencapai 4,23 persen di tahun 2018, lebih rendah dari angka asumsi 

APBN sebesar 5,2 persen. Hal ini terutama didukung oleh sentimen positif dari faktor domestik 

seperti kebijakan front loading untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global dan peningkatan 

intesitas penerbitan SUN, serta solidnya pemodal domestik. Keputusan Pemerintah untuk tidak 

mengambil pemenang dalam lelang SPN 3 bulan terakhir di bulan April 2018 juga dipandang positif 

oleh pelaku pasar. Dengan memenangkan lelang untuk seri SUN bertenor jangka Panjang maka 

kebutuhan pemodal jangka Panjang dapat terpenuhi. Sementara itu, dengan tidak memenangkan 

seri SPN, Pemerintah terhindar dari kesan membutuhkan dana untuk jangka pendek dengan 

menerima penawaran yield yang terlalu tinggi. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 

melalui utang, Pemerintah tetap memperhatikan arah dan perkembangan pasar keuangan. 

Pemerintah tetap menjaga komunikasi dengan pasar maupun berkoordinasi secara intensif dengan 

Bank Indonesia dan OJK untuk menuju keseimbangan pasar yang baru, termasuk penyesuaian target 

penerbitan SBN. Dalam mengantisipasi ketidakpastian perkembangan pasar, Pemerintah telah 
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mempersiapkan alternatif sumber-sumber pembiayaan utang, seperti penerbitan SBN secara private 

placement, penerbitan SBN valas, dan penarikan pinjaman program. Selain itu, realisasi fiskal 

triwulan pertama tahun 2018 yang semakin sehat dan kuat dengan realisasi defisit APBN 0,58 persen 

terhadap PDB, juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap Pemerintah. 

Neraca Perdagangan dan Pembayaran Indonesia 

Sampai dengan April tahun 2018, ekspor mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,8 persen (ytd) atau 

sebesar 58,7 miliar dolar AS. Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 

mengalami perlambatan yang tumbuh hingga 18,9 persen (ytd). Kondisi ini dipengaruhi oleh 

perkembangan harga, permintaan negara mitra dagang utama, dan pola musiman. Harga komoditas 

ekspor utama Indonesia (batubara, palm kernel oil dan karet) dalam 3 bulan terakhir menunjukan 

tren menurun. Hal ini juga tercermin pada kinerja ekspor non migas yang mengalami perlambatan. 

Secara sektoral, ekspor sektor pertanian masih tumbuh negatif, meskipun terdapat peningkatan 

pada ekspor komoditas sarang burung ke Tiongkok. Dua sektor lainnya relatif terjadi perlambatan 

pertumbuhan, dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor 

pertambangan yang sempat tumbuh tinggi akibat tren harga yang naik di awal bulan, di April kembali 

tertekan seiring dengan menurunnya harga komoditas pertambangan seperti batubara dan bijih 

besi. 

Grafik 7. Pertumbuhan Total Ekspor dan Impor 
(persen, yoy) 

 

Sumber: BPS, diolah  

Ekspor dari sektor manufaktur yang terus melambat sejak tahun 2017 yang bermula dari 24,8 persen 

(ytd) hingga menjadi 5,3 persen (ytd) memberi andil besar dari perlambatan pertumbuhan ekspor pada 

empat bulan pertama tahun ini. Perlambatan pada sektor ini dikarenakan menurunnya pertumbuhan 

permintaan atas barang-barang dari besi dan baja yang tidak setinggi pertumbuhan permintaannya 

pada triwulan pertama tahun 2017. Di sisi lain, ekspor bijih, kerak, dan abu logam (HS26) serta besi 

dan baja (HS72) dengan tujuan negara ekspor yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang dan India terus 

meningkat. 

Perkembangan ekonomi negara mitra dagang utama turut mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. 

Perlambatan perekonomian Tiongkok yang ditandai dengan menurunnya kinerja perdagangan 

negara tersebut, juga berimbas pada menurunnya ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok. Di 

periode ini juga terdapat isu proteksionisme oleh Amerika Serikat salah satunya atas komoditas besi 
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dan baja yang turut memberi tekanan pada perdagangan internasional. Kebijakan AS ini tercermin 

pada adanya lonjakan ekspor besi baja Indonesia pada bulan Maret namun anjlok di bulan April, 

seiring berlakunya kebijakan tersebut. Selanjutnya, pemberlakuan tariff barrier oleh India turut 

menjadi faktor yang memperlambat pertumbuhan total ekspor Indonesia sampai dengan April tahun 

ini, terutama untuk ekspor CPO. Sebagai catatan, ketiga negara tersebut menguasai lebih dari 

sepertiga ekspor share Indonesia atau sekitar 34,2 persen.  

Grafik 8. Pertumbuhan Eskpor dan Impor Non Migas Triwulanan 
(persen, yoy) 

 

Sumber: BPS, diolah  

Di sisi yang lain, pertumbuhan impor menunjukkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan pada 

empat bulan pertama tahun 2017. Sampai dengan April tahun 2018 pertumbuhan impor tercatat 

sebesar 23,7 persen (ytd) atau sebesar 60,0 miliar dolar AS, jauh di atas pertumbuhan impor pada 

awal tahun sebelumnya sebesar 13,6 persen (ytd). Berdasarkan golongan penggunaan barang impor, 

impor bahan baku penolong dan barang modal pada awal tahun 2018 seluruhnya mengalami 

pertumbuhan positif. Pertumbuhan  barang konsumsi tercatat sebesar 26,1 persen, sementara 

bahan baku/penolong 21,9 persen dan barang modal 31,0 persen. Impor barang konsumsi 

mengalami lonjakan pertumbuhan seiring dengan permintaan domestik untuk keperluan HBKN yang 

mulai terjadi terutama di Maret 2018. Berlanjutnya pertumbuhan positif pada impor bahan 

baku/penolong dan barang modal terutama yang mendukung industri dan aktivitas ekonomi lainnya 

yang mengindikasikan adanya dorongan kinerja ekonomi domesitik. 

Neraca perdagangan pada sampai dengan April tahun ini mencatatkan defisit sebesar 1,31 miliar dolar 

AS yang terdiri dari defisit neraca non-migas sebesar 2,50 dolar AS dan defisit neraca migas sebesar 

3,81 miliar dolar AS. Neraca perdagangan non-migas di tahun ini, memberikan surplus yang jauh lebih 

rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 8,6 miliar dolar AS. Surplus tersebut terutama 

berasal dari komoditas ekspor industri pengolahan atau manufaktur yang mencapai 42,7 miliar dolar 

AS dengan kontrubusi 72,7 persen terhadap total ekspor. Sementara sektor tambang dan pertanian 

masing-masing menyumbang sebesar 16,6 persen dan 1,8 persen. Komoditas ekpor utama Indonesia 

di empat bulan pertama tahun 2018 belum mengalami pergeseran berarti dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya, yaitu didominasi oleh kelompok lemak dan minyak hewan/nabati (CPO 

dan turunannya), bahan bakar mineral, kendaraan dan bagiannya serta perhiasan/permata. Belum 

adanya perkembangan signifikan atas komoditas ekspor, menunjukan keterbatasan kapasitas 

produksi dan daya saing yang relatif masih rendah. Dari sisi neraca perdagangan migas, jika 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, mencatatkan peningkatan defisit 
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sekitar 600 juta dolar AS, seiring dengan tren harga minyak yang relatif lebih tinggi sejak akhir tahun 

2017 dan kebutuhan energi dalam negeri yang semakin besar. 

Grafik 9. Pertumbuhan Eskpor dan Impor Migas Triwulanan 
(persen, yoy) 

 

Sumber: BPS, diolah  

Sementara itu, 4 negara mitra dagang utama masih didominasi oleh Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, 

dan India dengan total kontribusi mencapai sekitar 45 persen. Pemerintah telah berupaya melakukan 

diversifikasi pasar, baik melalui promosi dagang dan pembiayaan ekspor yang difokuskan pada 

penetrasi pasar baru seperti Afrika melalui Penugasan Khusus Ekspor dan mulai aktifnya Indonesia 

dalam Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia (IORA) yang akan membuka pasar baru atas 

komoditas ekspor Indonesia. 

Sejalan dengan tekanan pada neraca perdagangan barang hingga Maret tahun 2018, defisit Transaksi 

Berjalan mengalami pelebaran hingga tercatat sebesar 5,5 miliar dolar AS (2,1 persen PDB). Nilai 

tersebut lebih tinggi dari defisit pada triwulan pertama tahun sebelumnya yang mencapai 2,2 miliar 

dolar AS (0,9 persen PDB). Imbas dari kinerja total perdagangan barang yang melambat juga terlihat 

pada peningkatan defisit Neraca Jasa terutama pada jasa transportasi barang (freight), jasa asuransi, 

dan jasa keuangan serta biaya kekayaan intelektual. Defisit Neraca Jasa masih mampu ditahan oleh 

kenaikan surplus jasa perjalanan yang didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan dan pengeluaran 

wisatawan mancanegara (wisman) terutama setelah dibukanya kembali penerbangan internasional 

ke Bali dan sekitarnya. 

Pendapatan primer mencatatkan pelebaran defisit yang dipicu oleh peningkatan pembayaran dividen 

pendapatan investasi portofolio terutama yang bersumber dari pembayaran bunga surat utang 

pemerintah. Sementara pembayaran pendapatan investasi langsung mengalami penurunan yang 

sejalan dengan perlambatan kinerja korporasi pada triwulan pertama tahun 2018. Surplus 

pendapatan sekunder yang meningkat, terutama yang berasal dari penerimaan transfer personal, 

berupa remitance TKI yang pada triwulan ini mengalami peningkatan baik yang didorong oleh 

naiknya jumlah TKI maupun upah yang diterima terutama yang bekerja di kawasan Asia Pasifik seperti 

Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. 
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Grafik 11. Neraca Transaksi Berjalan Triwulanan 
(Miliar US$) 

 

Sumber: Bank Indonesia, diolah  

Dari sisi Transaksi Modal dan Finansial, tercatat surplus yang jauh lebih rendah di triwulan pertama 

tahun 2018 yaitu 1,9 miliar dolar AS (0,7 persen PDB) dibandingkan triwulan pertama tahun 2017 yang 

mencapai 6,9 miliar dolar AS (2,9 persen PDB). Penurunan surplus tersebut didorong oleh terbatasnya 

aliran dana asing yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari meningkatnya ketidakpastian pasar 

keuangan global. Di sisi lain iklim investasi yang masih cukup terjaga masih mampu menahan 

penurunan surplus lebih dalam. Untuk investasi langsung triwulan pertama tahun 2018 tercatat arus 

masuk sebesar 3,1 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan triwulan pertama tahun 2017 (2,8 miliar 

dolar AS). Peningkatan investasi langsung seiring dengan kondisi fundamental ekonomi domestik 

yang baik dan prospek ke depan yang positif. Keyakinan dunia internasional atas kondisi fundamental 

ekonomi Indonesia yang semakin kuat dapat terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia oleh Japan 

Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) menjadi BBB/outlook stabil, Rating and Investment Information, Inc. 

(R&I) menjadi BBB/Outlook Stabil, serta S&P yang mengafirmasi peringkat BBB- bagi Indonesia. 

Perbaikan rating tersebut turut mendorong arus masuk investasi langsung berjangka panjang ke 

Indonesia terutama sektor manufaktur, sektor perdagangan, serta sektor pertanian, perikanan dan 

kehutanan. Aliran masuk investasi langsung pada ketiga sektor tersebut mencapai 86,9 persen dari 

total investasi langsung. 

Sementara itu investasi portofolio pada triwulan pertama tahun 2018 mencatatkan defisit 1,2 miliar 

dolar AS jauh lebih rendah dibandingkan triwulan pertama tahun 2017 yang mencatatkan surplus 6,5 

miliar dolar AS. Tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global menjadi penyebab utama 

terbatasnya aliran masuk dana asing berjangka pendek ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan 

keluarnya dana asing dari pasar saham domestik dan penurunan pembelian asing atas Surat Berharga 

Negara (SBN) berdenominasi rupiah. Sementara pembelian asing atas surat utang global dan sukuk 

global masih cukup baik, sehingga aliran keluar dana asing pada pasar saham mencapai 1,9 miliar 

dolar AS dan aliran masuk neto dana asing pada instrumen surat utang sektor publik mencapai 2,6  

miliar dolar AS. Adapun secara keseluruhan sektor swasta mencatat arus keluar (defisit) sebesar 3,6 

miliar dolar AS jauh lebih rendah dibandingkan triwulan pertama tahun 2017 yang surplus 0,2 miliar 

dolar AS. Sementara sektor publik masih mencatat arus masuk sebesar 2,4 miliar dolar AS turun 

dibandingkan triwulan pertama tahun 2017 yang arus masuk mencapai 6,3 miliar dolar AS. Di sisi lain 

investasi lainnya mencatat defisit sebesar 0,2 miliar dolar AS, membaik jika dibandingkan dengan 

triwulan pertama tahun 2017 yang juga defisit mencapai 2,4 miliar dolar AS. Penurunan defisit 
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investasi lainnya seiring dengan tingginya penempatan simpanan sektor swasta di luar negeri dan 

penarikan pinjaman oleh pemerintah (terutama pinjaman progam) dan swasta.  

Grafik 12. Neraca Transaksi Modal dan Finansial Triwulanan 
(Miliar US$) 

 

Sumber: Bank Indonesia, diolah  

Dengan perkembangan tersebut Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan pertama tahun 

2018 mengalami defisit 3,9 miliar dolar AS (1,4 persen PDB), sementara di triwulan pertama tahun 

2017 NPI masih mencatatkan surplus 4,5 miliar dolar AS (1,9 persen PDB). Posisi cadangan devisa yang 

pada akhir tahun 2017 berada level 130,2 miliar dolar AS menurun menjadi 126 miliar dolar AS atau 

setara dengan 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Dengan perkembangan kondisi 

tersebut perlu diwaspadai adanya tekanan terhadap NPI yang bersumber dari peningkatan impor 

barang dan jasa di triwulan berikutnya, seiring dengan kenaikan harga komoditas impor migas dan 

non-migas serta penguatan nilai tukar dolar AS. 

Sementara dari Indikator Sustainabilitas Eksternal menunjukan kondisi yang masih relatif terjaga 

dengan baik, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Transaksi Berjalan terhadap PDB mencapai defisit -2,15 persen menunjukan pelebaran 

defisit dibandingkan pada triwulan pertama tahun 2017 yang mencapai defisit -0,89 persen. 

2. Rasio Ekspor ditambah Impor Barang dan Jasa terhadap PDB mencapai 36,5 persen mengalami 

penurunan dibandingkan triwulan pertama tahun 2017 yang mencapai 36,7 persen. 

3. Rasio Utang Luar Negeri total terhadap PDB mencapai 34,1 persen membaik jika dibandingkan 

triwulan pertama tahun 2017 yang mencapai 34,4 persen. 

4. Rasio Cadangan Devisa terhdap Total Utang Luar Negeri Jangka Pendek 2,58 persen (Feb 2018) 

masih dalam batas aman di atas 1 (Guidotti-Greenspan rule dalam Javier Guzmán Calafell dan 

Mishev). 
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Grafik 10. Neraca Pembayaran dan Cadangan Devisa Indonesia 
(Miliar US$) 

 

Sumber: Bank Indonesia, diolah  

 

D. Kinerja Perbankan Sehat (s.d. Triwulan Pertama Tahun 2018) 

Hingga triwulan pertama tahun 2018, industri perbankan masih menunjukkan kondisi yang financially 

sound dengan kinerja intermediasi berada di level moderat. Kredit perbankan terus menguat 

meskipun, di sisi lain, terdapat tren perlambatan DPK. Tingkat permodalan perbankan terjaga di level 

yang tinggi dan diiringi likuiditas yang memadai sehingga cukup untuk mendukung ekspansi kredit 

dan mengantisipasi potensi peningkatan risiko. 

Aset dan Sumber Dana 

Hingga akhir Maret 2018, aset perbankan mencapai Rp7.429,9 triliun atau tumbuh 8,79 persen (yoy), 

lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 10,73 persen. Secara 

year-to-date hingga akhir triwulan pertama, pertumbuhan aset perbankan pada tahun 2018 juga 

sedikit lebih lambat yaitu 0,58 persen dibandingkan 1,48 persen pada tahun 2017. Salah satu 

penyebab perlambatan pertumbuhan aset perbankan adalah penurunan pertumbuhan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang terjadi hingga triwulan pertama tahun 2018. Dengan demikian, persentase aset 

perbankan terhadap Produk Domestik Bruto hingga akhir triwulan pertama tahun 2018 mencapai 

50,03 persen, atau sedikit lebih rendah dibandingkan posisi akhir triwulan pertama 2017 yang 

sebesar 50,26 persen. Secara komposisi, porsi aset tertinggi dimiliki oleh Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa (BUSD) dengan 40,5 persen, diikuti oleh bank BUMN dengan 39,3 persen dan Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) dengan 8,6 persen. Sementara itu, porsi aset pada kelompok Kantor 

Cabang Bank Asing (KCBA), Bank Campuran dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSND) secara 

berturut-turut sebesar 5,7 persen, 4,7 persen, dan 1,2 persen. 
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Grafik 13. Perkembangan Aset Perbankan 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah  

DPK masih menjadi sumber dana utama perbankan dengan porsi mencapai 89,18 persen, sedikit lebih 

rendah dibandingkan akhir tahun 2017 yang sebesar 89,33 persen maupun posisi akhir Maret 2017 

yang sebesar 90,11 persen. Sampai dengan akhir triwulan pertama tahun 2018, DPK yang berada di 

perbankan mecapai Rp5.293,1 triliun atau tumbuh sebesar 7,66 persen (yoy), lebih rendah 

dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar 9,35 persen maupun Maret 2017 yang sebesar 

10,02 persen. Perlambatan pertumbuhan DPK dipengaruhi oleh setidaknya tiga penyebab utama, 

yaitu: (1) adanya tren penurunan suku bunga simpanan dalam rupiah. Dibandingkan posisi akhir 

triwulan pertama tahun 2017, rata-rata suku bunga giro, tabungan, dan deposito masing-masing 

telah turun 11 bps, 7 bps, dan 78 bps. Penurunan yang tajam pada rata-rata suku bunga simpanan 

berjangka atau deposito menyebabkan pertumbuhannya konsisten melambat dalam tujuh bulan 

terakhir sebagaimana tergambar dalam grafik perkembangan DPK di atas; (2) adanya peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan lembaga jasa keuangan non-bank termasuk asuransi dan 

jasa pensiun untuk melakukan penempatan investasi sebesar minimum 30 persen pada SBN. Pada 

bulan Agustus 2017, ketentuan minimum investasi sebesar 30  persen pada instrumen SBN ini 

diperluas ke instrumen lainnya seperti obligasi BUMN, efek beragun aset pembiayaan proyek 

infrastruktur, reksa dana pembiayaan terbatas dan instrumen lainnya yang ditujukan untuk 

pembiayaan proyek infrastruktur Pemerintah. Ketentuan ini secara langsung mengurangi 

penempatan investasi perusahaan asuransi maupun dana pensiun pada deposito perbankan;  

(3) tekanan eksternal sepanjang awal tahun 2018 telah menyebabkan peningkatan yield Surat 

Berharga Negara sehingga SBN menjadi semakin menarik sebagai alternatif instrumen investasi. 

Sebagai gambaran, yield SBN seri benchmark tenor 10 tahun berada di level 6,63 persen atau naik 

38 bps dibanding posisi akhir tahun 2017. 
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Grafik 14. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 
(persen, yoy) 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah  

 

Tabel  3. 5 Provinsi dengan DPK Terbesar 

(persen) 

 

%DPK 2014 2015 2016 2017 2018 - Maret 

DKI Jakarta 51.05 50.30 51.12 50.71 50.41 

Jawa Timur 9.32 9.58 9.41 9.44 9.50 

Jawa Barat 8.08 8.39 8.27 8.49 8.28 

Jawa Tengah 4.57 4.90 4.97 4.97 5.11 

Sumatera Utara 4.34 4.18 4.17 4.12 4.19 

Jumlah 5 Provinsi 77.36 77.35 77.95 77.73 77.49 
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah  

Komposisi DPK masih didominasi oleh deposito dengan porsi mencapai 45,64 persen pada akhir Maret 

2018 diikuti oleh tabungan dan giro masing-masing sebesar 31,04 persen dan 23,32 persen. Porsi 

terbesar deposito selanjutnya menjelaskan pelemahan DPK mengingat pada bulan Maret 2018, 

deposito hanya tumbuh 5,9 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan 8,98 persen (yoy) pada 

akhir triwulan keempat tahun 2017. Namun demikian, giro dan tabungan juga melambat pada akhir 

Maret 2018 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,66 persen dan 7,71 persen, 

dibandingkan dengan tahun 2017 dimana giro dan tabungan masing-masing tumbuh 9,35 persen 

dan 9,7 persen. Secara kewilayahan, sebaran DPK masih terpusat di 5 provinsi di Indonesia antara 

lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan 77,49 persen dari 

total DPK berasal dari provinsi-provinsi tersebut. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan konsentrasi 

DPK pada empat tahun terakhir yang sekaligus menunjukan bahwa aktivitas perekonomian Indonesia 

masih berpusat di 5 provinsi tersebut. 

Penggunaan Dana 

Porsi terbesar penggunaan dana perbankan masih digunakan untuk penyaluran kredit sebesar 66,21 

persen dan diikuti oleh kepemilikan surat berharga sebesar 15,71 persen. Kredit perbankan hingga 

akhir triwulan pertama tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dimana terlihat 

pertumbuhan kredit menunjukkan progres perbaikan. Hingga akhir Maret 2018, kredit perbankan 

tumbuh sebesar 8,54 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 8,22 

persen maupun 8,24 persen pada akhir tahun 2017. Namun apabila dibandingkan periode yang sama 
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tahun sebelumnya dimana kredit perbankan tumbuh sebesar  9,24 persen, realisasi kredit perbankan 

sampai dengan Maret 2018 dapat dikatakan masih belum optimal. Secara nominal, penyaluran kredit 

hingga Maret 2018 mencapai Rp4.743,24 triliun atau naik sebesar 1,74 persen (mom) dibandingkan 

bulan Februari 2018 yang sebesar Rp4.662,34 triliun. selain kondisi perekonomian domestik yang 

terus membaik, peningkatan penyaluran kredit perbankan terutama didorong oleh kecenderungan 

makin mudahnya penyaluran kredit perbankan. Hal ini tercermin dalam penurunan indeks lending 

standard  pada survei perbankan Bank lndonesia triwulan pertama tahun 2018 menjadi -3,8 persen 

dari triwulan sebelumnya yang sebesar 14,4 persen terutama pada aspek suku bunga yang lebih 

rendah serta biaya persetujuan kredit yang lebih murah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa 

perbankan atau sisi supply dari kredit terus berusaha keras untuk mendorong demand kredit dari 

pihak ketiga. Hal ini ditempuh oleh perbankan mengingat dalam Rencana Bisnis Bank 2018, Otoritas 

Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 10-12 persen. 

Grafik 15. Pertumbuhan Kredit Perbankan 
(persen, yoy) 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah  

Terus membaiknya kredit perbankan juga tercermin dari perkembangan kredit yang secara year to 

date tumbuh 0,11 persen hingga akhir triwulan pertama 2018, jauh lebih tinggi dibandingkan -0,17 

persen pada triwulan pertama tahun 2017. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya 

peningkatan kredit baru yang dikonfirmasi oleh hasil Survei Perbankan yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia dimana Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pertumbuhan kredit baru pada triwulan pertama 

tahun 2018 sebesar 75,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan SBT pertumbuhan kredit baru 

triwulan pertama tahun 2017 yang sebesar 52,9 persen. Namun demikian, proses konsolidasi dan 

penyelesaian kredit bermasalah yang terus dilakukan oleh perbankan serta potensi pembiayaan non-

kredit seperti melalui IPO maupun penerbitan obligasi korporasi di pasar sekuritas juga berpotensi 

menahan laju kredit perbankan tahun ini. 

Laju pertumbuhan kredit yang lebih tinggi berdampak pada meningkatnya kualitas kredit perbankan 

secara umum. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) hingga akhir triwulan pertama 

tahun 2018 mencapai 2,75 persen, lebih tinggi dibandingkan posisi akhir triwulan keempat tahun 

2017 yang sebesar 2,59 persen namun jauh lebih rendah dibandingkan posisi akhir Maret 2017 yang 

sebesar 3,04 persen. Lebih tingginya NPL dibandingkan triwulan sebelumnya lebih dikarenakan 

faktor siklus dimana pada triwulan kedua hingga triwulan keempat kualitas kredit akan semakin 

membaik seiring dengan penyaluran kredit perbankan yang semakin besar. Sementara itu, lebih 

rendahnya NPL dibandingkan triwulan pertama tahun 2017 menunjukkan bahwa proses restrukrisasi 

dan penghapusan kredit macet yang ditempuh oleh perbankan menunjukkan hasil dengan adanya 
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peningkatan kualitas kredit. Namun demikian, pertumbuhan special mention loan atau kredit dalam 

pengawasan khusus juga harus tetap diwaspadai mengingat penanganan yang kurang tepat akan 

mendorong kredit pada kategori ini menjadi NPL. Hingga akhir triwulan pertama tahun 2018, special 

mention loan  mencapai 5,62 persen dari total kredit, jauh lebih tinggi dibandingkan akhir Desember 

2017 yang sebesar 4,74 persen maupun 5,26 persen pada akhir triwulan pertama tahun 2017. 

Pertumbuhan special mention loan yang mencapai 16,1 persen (yoy) pada akhir Maret 2018, jauh 

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit yang sebesar 8,24 persen (yoy). Hal ini mencerminkan 

adanya peningkatan pada risiko atas kualitas kredit sehingga harus terus dikelola dan dimonitor 

dengan baik. 

Grafik 16. NPL berdasarkan Sektor 
(persen) 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah  

Terkait Non-Performing Loan (NPL), sektor pertambangan masih berada di level tertinggi sebesar 6,3 

persen pada akhir Maret 2018 meskipun size kredit di sektor ini terhitung kecil yaitu berkisar diantara 

2,5 persen dari keseluruhan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Namun demikian, perkembangan 

NPL sektor pertambangan juga menunjukan tren penurunan apabila dibandingkan dengan posisi 

triwulan kedua tahun 2017 yang sebesar 7,7 persen dan triwulan ketiga tahun 2017 sebesar 8,1 

persen. Membaiknya NPL sektor pertambangan tidak lepas dari terus membaiknya harga komoditas, 

terutama batubara dan minyak bumi. Namun demikian, masih cukup tingginya NPL pada sektor 

pertambangan apabila dibandingkan rata-rata keseluruhan sektor menyebabkan penyaluran kredit 

pertambangan yang tumbuh negatif. Tercatat, hingga akhir triwulan pertama tahun 2018, kredit 

sektor pertambangan tumbuh negatif sebesar 16,1 persen (yoy). Sementara itu, sektor dengan porsi 

kredit terbesar yaitu perdagangan masih mencatatkan NPL yang cukup tinggi yaitu 4,18 persen 

dengan pertumbuhan kredit yang sedikit melambat. Tercatat kredit untuk sektor perdagangan 

tumbuh 5,9 persen (yoy) hingga akhir triwulan pertama tahun 2018, lebih rendah dibandingkan 

periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 7,3 persen. 

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit konsumsi masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu 

sebesar 11,5 persen (yoy), yang kemudian disusul oleh kredit modal kerja dan kredit investasi dengan 

pertumbuhan masing-masing sebesar 8,82 persen dan 4,86 persen. Dengan nominal sebesar 

Rp1.364,65 triliun atau berkisar 29 persen dari total kredit perbankan hingga akhir Maret 2018, 

prospek pertumbuhan kredit konsumsi masih cukup bagus di 2018, prospek pertumbuhan kredit 

konsumsi masih cukup bagus di 2018 mengingat terdapat beberapa kegiatan hingga akhir tahun 
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2018 yang berpotensi untuk mendorong peningkatan kredit konsumsi seperti Idul Fitri, Pilkada 

serentak pada triwulan kedua, Asian Games pada  triwulan ketiga, dan IMF World Bank Annual 

Meeting di 2018 di bali pada triwulan keempat tahun 2018. Selain itu, menggeliatnya bisnis properti 

dan otomotif pada awal tahun 2018 berkorelasi kuat dengan pertumbuhan kredit konsumsi di sektor 

tersebut. Hingga akhir triwulan pertama tercatat kredit pemilikan rumah tinggal tumbuh 11,4 persen 

(yoy), kredit pemilikan flat atau apartemen tumbuh 28,3 persen dan kredit untuk Pemilikan Peralatan 

Rumah Tangga Lainnya (Pinjaman Multiguna) tumbuh sebesar 16,21 persen dengan share ketiga 

jenis kredit tersebut terhadap total kredit perbankan mencapai 20,66 persen. 

Dengan porsi terbesar dari kredit perbankan yang mencapai 46,1 persen atau sebesar Rp2.185,02 

triliun, kredit modal kerja masih menunjukan perkembangan yang positif dengan melanjutkan tren 

pertumbuhan tahun 2017 yang berada di atas 8 persen. Apabila dilihat perkembangan dalam tiga 

bulan pertama di awal 2018, kredit modal kerja juga menunjukan tren pertumbuhan yang menguat 

dari 7,4 persen pada Januari menjadi 8,54 persen pada akhir Maret 2018. Apabila dilihat dari 

perkembangan empat sektor terbesar dengan porsi mencapai 78 persen dari total kredit modal 

kerja, terlihat pertumbuhan kredit modal kerja terutama didorong oleh penguatan sektor 

perdagangan yang sekaligus merupakan sektor dengan porsi kredit terbesar yang mencapai lebih 

dari 35 persen dari kredit modal kerja. Dari triwulan kedua tahun 2017 yang tumbuh 3,76 persen 

(yoy), kredit sektor perdagangan tumbuh hingga 7 persen pada triwulan pertama tahun 2018. 

Perkembangan yang sama juga ditunjukkan oleh sektor industri pengolahan yang merupakan sektor 

dengan kredit modal kerja terbesar. Tercatat kredit di sektor ini tumbuh 8,2 persen pada triwulan 

pertama tahun 2018, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan kedua tahun 2017 yang tumbuh 5,47 

persen. Namun demikian, dinamika kredit modal kerja juga diwarnai perlambatan untuk sektor 

konstruksi yang dengan porsi 8 persen dari total kredit modal kerja hanya tumbuh 16,31 persen 

(yoy), lebih rendah dibanding triwulan kedua tahun 2017 yang tumbuh mencapai 28,12 persen. 

Perlambatan juga terjadi pada sektor jasa keuangan dengan porsi berkisar 9 persen yang melambat 

dari 19,43 persen (yoy) pada triwulan kedua tahun 2017 menjadi 7,74 persen (yoy) pada triwulan 

petama tahun 2018. Namun demikian, perkembangan positif pada dua sektor dengan porsi kredit 

terbesar masih memberikan optimisme akan pertumbuhan kredit modal kerja yang kuat dalam 

tahun 2018.  

Grafik 17. Perkembangan Kredit Modal Kerja pada 4 Sektor Terbesar 
(persen) 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah  
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Dengan nominal sebesar Rp1.193,57 triliun pada akhir triwulan pertama 2018 atau mencapai 25,2 

persen atau dari keseluruhan kredit perbankan, kredit investasi masih melanjutkan tren perlambatan 

yang terjadi sepanjang tahun 2017 meskipun perkembangan dalam tiga bulan pertama tahun 2018 

menunjukan perkembangan yang positif. Apabila dilihat dari lima sektor atau lapangan usaha dengan 

porsi kredit investasi terbesar dengan total lebih dari 63 persen yaitu industri pengolahan (19 

persen), pertanian (17 persen), perdagangan (11,1 persen), pengadaan listrik dan gas (9,9 persen) 

dan konstruksi (6,4 persen), terlihat bahwa tren perlambatan masih dialami oleh seluruh sektor 

kecuali sektor konstruksi yang tumbuh signifikan. Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor 

dengan kredit investasi terbesar justru tumbuh negatif pada akhir triwulan pertama tahun 2018. Hal 

yang sama terjadi pada kredit investasi pada sektor perdagangan yang tumbuh negatif 1,7 persen 

pada akhir Maret 2018. Namun demikian, optimisme kredit investasi tahun 2018 masih berasal dari 

kredit sektor konstruksi yang hingga akhir triwulan pertama tahun 2018 tercatat tumbuh sebesar 

22,9 persen, jauh lebih tinggi dibanding posisi akhir triwulan keempat 2018 yang tumbuh sebesar 9,5 

persen. Hal ini terjadi seiring dengan permintaan infrastruktur yang masih tinggi. Namun demikian, 

kredit investasi diperkirakan masih akan stagnan pada tahun ini mengingat pelaku usaha cenderung 

berhati-hati dan mengambil posisi wait and see di tengah tahun politik sebelum melakukan investasi 

dalam skala besar. 

Grafik 18. Perkembangan Kredit Investasi pada 5 Sektor Terbesar 
(persen) 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah  
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pada kredit modal kerja yang diatas 11 persen. Untuk porsi kredit berdasarkan pulau, pulau Jawa dan 

Sumatera masih menjadi pusat penyaluran kredit dengan total 86,1 persen. Masih mengikuti tren 

dari tahun-tahun sebelumnya, porsi kredit untuk Pulau Jawa dan Sumatra berturut-turut stabil di 

kisaran 74 persen dan 12 persen. 

Tabel  4.  Perkembangan Kredit Berdasarkan Wilayah Triwulan Pertama Tahun 2018 
(persen) 

 

No Provinsi Pertumbuhan (%) NPL (%) Porsi (%) 

1 Banten 18.2 2.0 2.9 

2 Maluku Utara 19.6 1.8 0.2 

3 DKI Jakarta  7.1 2.3 48.8 

4 Jawa Timur 10.6 3.3 9.2 

5 Kalimantan Timur 4.9 6.4 1.5 

6 Bangka Belitung 9.9 5.7 0.2 

No Pulau Pertumbuhan (%) NPL (%) Porsi (%) 

1 Jawa 8.40 2.66 74.08 

2 Sumatera 7.21 2.87 12.00 

3 Kalimantan 7.89 3.74 4.01 

4 Sulawesi 10.97 3.58 4.56 

5 Bali dan Nusa Tenggara 10.23 2.73 2.82 

6 Lainnya 14.41 1.88 2.52 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah  

Kinerja Perbankan 

Secara umum, kondisi perbankan Indonesia sampai dengan triwulan pertama tahun 2018 masih 

terjaga yang ditandai dengan tingkat ketahanan permodalan perbankan yang berada pada level tinggi, 

sehingga cukup memadai untuk mendukung ekspansi kredit sekaligus mengantispasi potensi 

peningkatan profil risiko. Per akhir Maret 2018, Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 22,65 

persen dan didominasi oleh modal inti dengan rasio modal inti terhadap ATMR sebesar 20,98 persen. 

Kinerja intermediasi perbankan relatif masih moderat seiring dengan membaiknya penyaluran kredit 

dan perlambatan penghimpunan DPK.  

Tabel  5.  Rangkuman Kinerja Perbankan 
(Triliun Rp dan persen) 

 

Indikator 
Umum 

Satuan 2017 2018 

Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar 

Aset (T Rp) 6,744 6,830 6,823 6,912 7,026 6,965 7,029 7,150 7,184 7,222 7,387 7,306 7,368 7,430 

DPK (T Rp) 4,846 4,917 4,920 5,012 5,046 5,033 5,053 5,143 5,162 5,199 5,289 5,229 5,255 5,293 

DPK (yoy) (%) 9.21 10.02 9.87 11.18 10.30 9.76 9.60 11.69 10.95 9.83 9.35 8.36 8.44 7.66 

Kredit (T Rp) 4,308 4,370 4,386 4,425 4,491 4,469 4,489 4,544 4,560 4,605 4,738 4,632 4,662 4,743 

Kredit (yoy) (%) 8.57 9.24 9.47 8.71 7.75 8.20 8.26 7.86 8.18 7.47 8.24 7.40 8.22 8.54 

LDR (%) 89.12 89.12 89.50 88.57 89.31 89.20 89.17 88.74 88.68 88.97 90.04 89.10 89.21 90.19 

NPL (%) 3.16 3.04 3.07 3.07 2.96 3.00 3.05 2.93 2.96 2.89 2.59 2.86 2.88 2.75 

CAR (%) 23.18 22.88 22.79 22.86 22.74 23.23 23.34 23.25 23.42 23.37 23.18 23.64 23.24 22.65 

BOPO (%) 81.69 80.15 79.81 79.70 79.00 78.85 78.90 78.71 78.39 78.37 78.64 81.80 81.09 78.76 

NIM (%) 5.28 5.38 5.35 5.36 5.35 5.35 5.35 5.33 5.32 5.31 5.32 5.19 5.00 5.07 

ROA (%) 2.35 2.50 2.48 2.46 2.47 2.49 2.47 2.47 2.49 2.48 2.45 2.50 2.36 2.55 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah  

Rentabilitas perbankan pada akhir triwulan pertama tahun 2018 dengan ROA tercatat sebesar 2,55 

persen, lebih tinggi dibanding akhir triwulan keempat tahun 2017 yang sebesar 2,45 persen maupun 

akhir triwulan pertama 2017 yang sebesar 2,5 persen. Laba perbankan tumbuh 10,9 persen, sedikit 

lebih rendah dibanding akhir triwulan keempat tahun 2017 yang menunjukan pertumbuhan sebesar 
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21,4 persen. Peningkatan ROA perbankan didorong oleh semakin membaiknya efisiensi perbankan 

yang tercermin daari penurunan BOPO menjadi 78,76 persen. Likuiditas perbankan juga tercatat 

masih memadai meskipun LDR sedikit naik ke level 90,19 pada akhir triwulan pertama tahun 2018 

seiring dengan perlambatan DPK dan peningkatan penyaluran kredit. Seiring dengan fundamental 

perekonomian yang semakin membaik dan transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia, indikator 

NIM perbankan berada dalam tren menurun ke level 5,07 persen pada akhir Maret 2018. Hal ini 

menunjukan bahwa industri perbankan menjadi lebih efisien bagi masyarakat.  

E. Perkembangan Pasar Saham Indonesia Triwulan Pertama Tahun 2018 

Memasuki awal tahun 2018, IHSG masih melanjutkan penguatan tahun sebelumnya dan sempat 

membukukan rekor tertinggi baru di level 6.689,29 (5,25 persen ytd) pada 19 Ferbruari 2018. Namun, 

kinerja positif tersebut tidak berlanjut hingga akhir triwulan pertama tahun 2018. Pasca menyentuh 

posisi tertinggi tersebut, IHSG mengalami penurunan yang masih berlanjut hingga saat ini. Pada 

periode tekanan kali ini, IHSG bukan satu-satunya indeks yang mengalami tekanan, DJIA, S&P500, 

KOSPI, dan Nikkei juga tengah menghadapi kondisi tekanan yang sama dengan IHSG. Pada triwulan 

pertama tahun 2018, IHSG melemah 6,19 persen (ytd) dengan tekanan jual investor non-residen 

yang mencapai Rp23,49 triliun dan nilai rata-rata transaksi harian yang sedikit turun dari Rp9,8 triliun 

pada 2017 ke level Rp9,55 triliun. 

Tekanan yang dialami IHSG pada periode ini sangat dipengaruhi oleh faktor global terutama AS yang 

memicu risk averse pada instrumen investasi  emerging market. Hal ini terlihat dari tekanan pada 

triwulan ini yang sejalan dengan posisi jual bersih non-residen. Faktor utama dari AS yang 

diperkirakan memberikan pengaruh sangat besar adalah tren kenaikan US treasury bonds yield tenor 

10 tahun yang mendekati level 3 persen dan meningkatnya ekspektasi pelaku pasar terhadap 

kenaikan Fed funds rate secara agresif. Selain itu, perkembangan perang dagang AS, instabilitas 

global, serta perkembangan harga komoditas global turut mempengaruhi keputusan investor. Dari 

sisi domestik, tekanan yang dialami nilai tukar rupiah juga turut mempengaruhi keputusan investor 

di pasar saham.  

Grafik 19. Kinerja Indeks Triwulan Pertama Tahun 2018 
(persen, ytd) 

 

Sumber: Bloomberg, diolah  
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Di tengah tekanan yang dialami IHSG, pelaku usaha masih memiliki minat yang cukup tinggi untuk 

menfaatkan pasar saham sebagai alternatif sumber pembiayaan. Pada triwulan pertama tahun ini 

terdapat empat emiten baru yang melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. 

Total dana yang diperoleh melalui pencatatan perdana tersebut mencapai Rp301,4 miliar. Secara 

sektoral, tekanan yang dialami oleh IHSG merupakan kontribusi dari penurunan harga yang dialami 

oleh emiten-emiten di sektor keuangan, barang konsumsi, infrastruktur, perdagangan, aneka 

industri, dan manufaktur. Sementara indeks sektor industri dasar, konstruksi dan properti, 

pertambangan, dan pertanian mengalami penguatan secara (ytd). 

Tabel  6.  Perkembangan IHSG Sektoral 
(persen) 

 

Sektor 2017 
2018 

Jan Feb Mar Ytd 

IHSG 19,99 3,93 -0,13 -6,19 -2,62 

Keuangan 40,52 2,98 1,19 -4,47 -0,45 

Barang Konsumsi 23,11 0,18 -0,92 -9,01 -9,69 

Infrastruktur 12,14 -1,79 -0,12 -8,92 -10,66 

Perdagangan 7,08 4,71 -2,91 -2,39 -0,77 

Industri Dasar 28,06 11,51 1,51 -4,03 8,64 

Konstruksi dan Properti -4,31 8,57 1,38 -7,62 1,68 

Aneka Industri 0,77 2,29 -4,28 -8,02 -9,95 

Pertambangan 15,11 24,97 0,93 -7,86 16,22 

Pertanian -13,30 1,91 2,35 2,02 6,42 

Manufaktur 19,83 2,86 -0,91 -7,72 -5,94 

           
Sumber: Bloomberg, diolah  

 

Perkembangan Pasar SBN Triwulan Pertama 2018 

Selama awal tahun 2018, pasar SBN Indonesia masih dalam kondisi bullish atau menunjukkan minat 

beli yang tinggi dari investor, terutama investor non-residen. Yield SBN tenor 10 tahun bahkan sempat 

menyentuh level terendah sejak Juni 2013, yaitu pada level 6,01 persen pada tanggal 8 Januari 2018. 

Kepemilikan investor non-residen selama bulan Januari meningkat sebesar Rp33,62 triliun. Kondisi 

ini kemudian berbalik dengan investor non-residen melakukan penjualan sejak akhir Januari hingga 

pertengahan Maret 2018. Sepanjang bulan Februari, investor non-residen tercatat melakukan net 

sell sebesar Rp21,55 triliun, sedangkan selama bulan Maret, untuk dua minggu pertama, investor 

non-residen melanjutkan aksi jualnya senilai Rp21,58 triliun (periode tanggal 1 – 4 Maret). Namun, 

investor non-residen melakukan aksi beli pada dua minggu berikutnya, sehingga untuk bulan Maret 

secara keseluruhan investor non-residen tercatat net buy sebesar RP10,56 triliun. Hal ini membuat 

sepanjang triwulan pertama tahun 2018, investor non-residen masih membukukan net buy sebesar 

Rp22,64 triliun. 
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Grafik 20. Aliran Dana Asing di Pasar SBN 12 Bulan Terakhir 
(miliar rupiah dan persen) 

 

Sumber: DJPPR & CEIC, diolah  

Aksi jual investor non-residen sepanjang bulan Februari telah mendorong kenaikan yield SBN, terutama 

tenor panjang, seperti misalnya SBN tenor 10 tahun dan 20 tahun. Yield SBN tenor 10 tahun 

mengalami kenaikan sebesar 35 bps sepanjang  triwulan tahun 2018, sementara yield SBN tenor 20 

tahun naik sebesar 24 bps dalam jangka waktu yang sama. Yield curve SBN pun pada akhir triwulan 

pertama tahun 2018 sedikit bergeser ke posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada 

akhir 2017. Aksi jual investor non-residen sejak akhir Januari hingga pertengahan Maret 2018 

tersebut terutama dipengaruhi oleh berbagai sentimen negatif dari global. 

Grafik 21. Aliran Dana Asing di Pasar SBN ytd 2018 
(miliar rupiah dan persen) 

 

Sumber: DJPPR & CEIC, diolah  
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oleh lembaga asuransi, Rp10,67 triliun oleh dana pensiun, dan sisanya oleh individu serta lainnya. Di 

sisi lain, Bank Indonesia dalam periode yang sama melepas sebanyak Rp47,87 triliun, digunakan 

untuk operasi moneter. sementara itu, rata-rata harian perdagangan SBN di pasar sekunder 
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mencapai Rp37,22 triliun dengan frekuensi 1.048 kali, lebih tinggi dibanding rata-rata perdagangan 

harian tahun 2017 yang sebesar Rp33,91 triliun dengan frekuensi 826 kali. 

Grafik 22. (a) Perkembangan Yield SBN Triwulan Pertama Tahun 2018 per Tenor dan  
(b) Perkembangan Yield Curve SBN Tahun 2016 – Triwulan Pertama Tahun 2018 

 

 

(a) (b) 

Sumber: Bloomberg, diolah  

Di pasar primer, incoming bid secara rata-rata selama 2018 ini (data per 10 April 2018) tercatat sebesar 

Rp51,58 triliun, lebih tinggi dari rata-rata incoming bid tahun 2017 yang sebesar Rp39,72 triliun. 

sementara itu, rata-rata awarded bid tahun 2018 yang sebesar Rp22,33 triliun juga lebih tinggi dari 

rata-rata awarded tahun 2017 yang sebesar Rp17,61 triliun. hal ini membuat rata-rata rasio bid to 

cover meningkat dari 2,26 di tahun 2017 menjadi 2,31 di tahun 2018. Rekor tertinggi incoming bid 

tahun 2018 tercatat pada level Rp86,2 triliun, yaitu pada lelang pertama bulan Januari 2018, 

sementara incoming bid tertinggi pada tahun 2017 berada di angka Rp58,6 triliun, yaitu pada lelang 

8 Agustus 2017. 

Dengan perkembangan aksi jual beli investor selama triwulan pertama 2018, porsi total kepemilikan 

asing menjadi 39,31 persen pada akhir triwulan pertama 2018, sedikit turun dari 39,82 persen pada 

akhir 2017. Di lain pihak, porsi kepemilikan bank dan asuransi mengalami kenaikan. Hingga triwulan 

pertama 2018 ini, investor asing masih memegang kepemilikan mayoritas di SBN. Dari segi tipe 

investor asing di SBN, dari total kepemilikan asing sebesar Rp858,79 triliun, pemerintah asing dan 

bank sentral negara asing memiliki porsi kepemilikan sebesar Rp143,77 triliun atau 16,74 persen dari 

total. Sementara itu, sisanya terdiri dari bank swasta, fund/asset manager, perusahaan sekuritas, 

asuransi, dan dana pensiun asing. Dari segi tenor kepemilikan, kepemilikan investor asing dominan 

pada SBN tenor jangka panjang. Semakin besarnya  kepemilikan asing di SBN membuat risiko sudden 

reversal patut diwaspadai dan risiko ini semakin meningkat seiring semakin besarnya kepemilikan 

asing di tengah tingginya tekanan perekonomian global. 
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Grafik 23. Kepemilikan SBN 2017 – Triwulan Pertama Tahun 2018 
(persen) 

  

Sumber: DJPPR, diolah  

 

Perkembangan Obligasi Korporasi Triwulan Pertama 2018 

Aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat melalui penerbitan surat utang oleh korporasi 

menunjukkan peningkatan selama triwulan pertama tahun 2018. Per akhir Maret 2018, nilai total 

obligasi korporasi yang beredar mencapai Rp391,05 triliun, naik sebesar 2,96 persen dari Rp379,82 

triliun pada akhir Desember 2017. Dengan kata lain, terdapat tambahan surat utang baru senilai 

Rp11,23 triliun selama satu triwulan. Secara sektoral, lima besar penerbit obligasi korporasi ini 

ditempati olehh lembaga keuangan non-bank (32,17 persen), bank (30,32 persen), telekomunikasi 

(6,47 persen), konstruksi bangunan (4,46 persen), dan sektor energi (3,79 persen). 

Grafik 24. Jumlah Obligasi Korporasi yang Beredar – Triwulan Pertama Tahun 2018 
(miliar rupiah dan persen) 

 

Sumber: OJK, diolah  

Dari sisi penerbitan selama triwulan pertama tahun 2018 sendiri, jumlah penerbitan terbanyak 

dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank senilai Rp17,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,5 triliun 

diterbitkan oleh PT Pegadaian. Sisanya diterbitkan oleh PT Busan Auto Finance, PT Wahana Ottomitra 

Miultiartha Tbk atau WOM finance, dan PT Adira Dinamika Multi finance Tbk. Penerbitan terbesar 

selanjutnya setelah lembaga keuangan non-bank, yaitu industri kimia dasar sebesar Rp7,95 triliun, 

konstruksi bangaunan sebesar Rp4,72 triliun, dan sektor energi sebesar Rp11,68 T, konstruksi Rp3 

trilun, dan telekomunikasi sebesar Rp2,38 triliun. 
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A. Analisis Kinerja APBN 2018 (per 30 April) 

Di tengah meningkatnya risiko global yang meliputi naiknya harga minyak dunia dan dinamisasi nilai 

tukar terhadap dolar AS, pelaksanaan pengelolaan fiskal masih tetap terjaga dan optimis dalam 

mencapai targetnya. Hal ini terefleksi dalam kinerja realisasi anggaran 2018 yang menunjukkan 

perbaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan kualitas anggaran juga 

terlihat dengan membaiknya pendapatan negara secara umum,  pola pelaksanaan belanja negara 

yang positif baik K/L maupun non K/L, serta terjaganya defisit. 

Pemerintah berkomitmen menjaga pelaksanaan APBN dengan besaran defisit yang manageable dan 

mendorong keseimbangan primer menuju positif. Realisasi APBN sampai dengan April 2018 terjaga 

pada kisaran 0,37 persen PDB atau Rp55,1 triliun dengan target defisit APBN 2018 sebesar 2,19 

persen PDB atau Rp325,9 triliun. Primary balance tercatat positif Rp24,1 triliun, naik jika 

dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan APBN, defisit dikelola secara prudent untuk 

tetap menjaga daya dorong ekonomi dan melindungi masyarakat paling rentan dan miskin, 

mengurangi kesenjangan, namun dengan tetap mampu menciptakan ruang fiskal untuk menjaga 

perekonomian dari potensi gejolak global. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, Pemerintah 

melakukan pengelolaan pembiayaan yang tetap dijaga secara hati-hati. Dengan outlook defisit yang 

semakin mengecil akan mengurangi tekanan terhadap rasio utang. 

Realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp188,7 triliun atau 57,9 persen dalam rangka memenuhi 

defisit APBNP dan investasi untuk menunjang program pembangunan (infrastruktur). Adapun sumber 

realisasi pembiayaan sebagian besar dipenuhi melalui pembiayaan utang dengan jumlah penarikan 

sampai dengan April sebesar Rp187,2 triliun yang sepenuhnya bersumber dari SBN. Pembiayaan 

selain digunakan untuk membiayai defisit, juga untuk pengelolaan portofolio utang, dan 

pengembangan pasar SBN. Pengelolaan utang senantiasa mengedepankan aspek kehati-hatian 

(prudent), produktivitas dalam pemanfaatan, efisiensi cost of borrowing, dan tetap menjaga 

keseimbangan makro ekonomi. Pembiayaan utang dilakukan dengan terencana secara baik dan 

berhati-hati serta memperhitungkan kembali plafon pinjaman dan kesanggupan membayar kembali 

pinjaman. Untuk mengendalikan risiko utang, Pemerintah selalu menjaga rasio utang dalam batas 

hati-hati dan manageable sesuai aturan perundang-undangan, komposisi utang dalam batas aman 

dan efisien, serta mengedepankan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif dengan prioritas 

utamanya infrastruktur dan penguatan kualitas SDM. Berdasarkan perkembangan selama lima tahun 

terakhir, defisit anggaran tetap terkendali dalam batas aman. Dalam jangka menengah defisit akan 

diupayakan semakin mengecil namun tetap produktif untuk menstimulasi perekonomian. 

Adapun realisasi pendapatan negara sampai dengan April 2018, mencapai Rp527,8 triliun atau 27,9 

persen dari targetnya. Pada periode yang sama tahun lalu, pendapatan negara tercatat sebesar 26,8 

persen atau sebesesar Rp465,9 triliun. penerimaan perpajakan meningkat sebesar Rp39,5 triliun dari 

tahun sebelumnya atau mencapai Rp416,9 triliun (25,8 persen), dimana penerimaan pajak tumbuh 

sebesar 10,89 persen dengan capaian sebesar Rp383,3 triliun atau 26,92 persen dari target dan 

penerimaan bea dan cukai tumbuh sebesar 17,34 persen dengan capaian sebesar Rp33,7 triliun atau 

14,85 persen dari target. Pertumbuhan penerimaan Bea dan Cukai sejalan dengan peningkatan 

aktivitas ekspor dan impor. Sementara pertumbuhan PPh dan PPN yang juga cukup tinggi and terjadi 

di berbgai sektor mencerminkan  peningkatan kinerja bisnis dan aktivitas ekonomi nasional. 

Penerimaan perpajakan merupakan komponen kebijakan fiskal yang sangat penting mengingat 

kontribusinya yang signifikan dalam APBN dan dampaknya besar terhadap perekonomian nasional. 
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Pada saat yang sama, meningkatnya realisasi bea masuk dan keluar sampai dengan April 2018 

mengindikasikan masih menggeliatnya aktivitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri.  

Selain membaiknya kinjera penerimaan perpajakan dan bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) juga menunjukkan kinerja yang positif. Realisasi penerimaan PNBP sampai dengan April 2018 

lebih tinggi Rp19,1 triliun dari periode sebelumnya, sehingga mencapai Rp109,9 triliun (39,9 persen). 

Membaiknya kinerja PNBP terutama didukung oleh: (1) kenaikan pendapatan SDA yang dipengaruhi 

oleh tren peningkatan harga komoditas sejak awal tahun (minyak bumi dan batu bara); (2) kenaikan 

pendapatan bagian laba BUMN karena perbaikan kinerja BUMN; (3) peningkatan PNBP lainnya 

karena perbaikan pelayanan dan tata kelola yang lebih baik, serta penerapan teknologi informasi; 

dan (4) pendapatan BLU meningkat karena penyesuaian tariff dan perbaikan kinerja BLU. 

Realisasi belanja negara sampai dengan April 2018 tercatat sebesar Rp582,9 triliun atau 26,3 persen 

dari target. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp331,01 triliun atau 22,76 persen. 

Realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp165,9 triliun atau 19,57 persen. Sedangkan belanja non K/L 

teracatat sebesar Rp165,1 triliun atau 27,2 persen. Perbaikan realisasi belanja K/L dipengaruhi oleh 

realisasi belanja barang dan belanja bantuan sosial. Realisasi bantuan sosial meningkat terutama 

untuk penyaluran program perlindungan sosial diantaranya: penyaluran PKH dan pembayaran PBI. 

Realisasi belanja barang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya karena menunjukkan 

percepatan kegiatan yang mendukung operasional kepemerintahan. Pada saat yang sama, realisasi 

belanja modal cenderung melambat jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. 

Perlambatan realisasi lebih disebabkan oleh proses administrasi lelang dan kontrak yang tidak cepat. 

Sementara itu, peningkatan realisasi belanja non K/L terutama dipengaruhi pembayaran bunga utang 

(Rp79,3 triliun) dan realisasi subisidi (BBM dan listrik).  

Perbaikan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan komitmen Pemerintah 

dalam mendukung desentralisasi fiksal serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di 

daerah. Di bidang desentralisasi fiskal, pengelolaan TKDD dilakukan berbasis kinerja, diikuti 

penerapan sistem reward (insentif) dan  punishment (penaliti). Realisasi penyaluran TKDD mencapai 

Rp251,93 triliun atau 32,88 persen dari alokasinya. Realisai tersebut sedikit lebih rendah jika 

dibandingkan periode yang sama tahun lau. Adapun realisasi Dana Transfer Umum (DTU) mencapai 

Rp189,38 triliun atau 38,6 persen. Sementara itu realisasi Dana Transfer Khusus (DTK) mencapai 

Rp41,81 triliun atau 22,49 persen. Lebih rendahnya realisasi transfer ke daerah terkait dengan 

beberapa faktor, diantaranya adalah penyempurnaan peraturan pelaksanaan DAK Fisik 

(penambahan syarat penyaluran tahap pertama), perubahan persentase penyaluran Dana Bagi Hasil 

(DBH), dan kelengkapan dokumen pendukung pencairan Dana Insentif Daerah (DID). Lebih jauh, 

realisasi Dana Desa tercatat lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 

Rp14,27 triliun atau 23,79 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran Dana Desa belum 

terealisasi sepenuhnya adalah lebih bersifat administrative seperti: daerah yang belum memiliki 

PERKADA tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dan penetapan PERDES 

APBDes yang terlambat. Secara umum, alokasi TKDD penting untuk dijaga pelaksanaannya karena 

fungsinya yang krusial sebagai instrumen stimulus yang memberi dampak multiplier terhadap 

pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga wilayah perdesaan. 
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Tabel  7.  Ringkasan Realisasi APBN 

(Triliun Rupiah 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah  

Sebagaimana diketahui, Pemerintah senantiasa berupaya menjaga APBN agar mampu menjadi 

instrumen fiskal yang efektif dalam menstimulasi perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memperkuat kualitas 

belanja melalui efisiensi belanja non-prioritas untuk mendukung peningkatan belanja yang produktif. 

Upaya peningkatan belanja yang produktif tersebut utamanya diarahkan untuk mendorong 

percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, 

serta meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal. Adapun beberapa hal yang dapat dipetik dari kinerja 

fiskal hingga April 2018 adalah: 

1. Realisasi APBN 2018 lebih baik dari periode sebelumnya merefleksikan terjaganya pengelolaan 

fiskal di tengah berbagai tantangan global yang muncul. Peran APBN sebagai instrumen 

pembangunan dapat terus berjalan sehingga mendorong stabilisasi dan menjamin 

kesinambungan fiskal. Penentuan asumsi makro ekonomi dan target yang kredibel telah 

mendorong peningkatan kualitas pengelolaan fiskal. 

Revised s.d Apr % Real. APBN s.d Apr % Real.

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.736,1 465,9 26,8 1.894,7 527,8 27,9

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.733,0 465,8 26,9 1.893,5 526,8 27,8

1. Penerimaan Perpajakan 1.472,7 375,0 25,5 1.618,1 416,9 25,8

- Pajak Dalam Negeri 1.436,7 363,6 25,3 1.579,4 403,1 25,5

Pajak penghasilan 784,0 223,7 28,5 855,1 244,7 28,6

Pajak pertambahan nilai 475,5 119,1 25,1 541,8 135,9 25,1

Pajak bumi dan bangunan 15,4 0,6 3,9 17,4 0,1 0,3

Cukai 153,2 17,9 11,7 155,4 19,9 12,8

Pajak lainnya 8,7 2,3 26,2 9,7 2,6 26,6

- Pajak Perdagangan Internasional 36,0 11,4 31,7 38,7 13,8 35,7

2. PNBP 260,2 90,8 34,9 275,4 109,9 39,9

II. Hibah 3,1 0,2 5,4 1,2 1,0 83,2

B. Belanja Negara 2.133,3 538,1 25,2 2.220,8 582,9 26,2

I. Belanja Pemerintah Pusat 1.367,0 272,7 19,9 1.454,6 331,0 22,8

1. Belanja Pegawai 340,4 98,2 28,9 365,8 101,7 27,8

2. Belanja Barang 318,8 47,0 14,7 340,1 59,4 17,5

3. Belanja Modal 206,2 19,1 9,3 203,9 18,7 9,2

4. Pembayaran Kewajiban Utang 219,2 75,9 34,6 238,6 79,3 33,2

5. Subsidi 168,9 16,4 9,7 156,2 40,7 26,1

6. Belanja Hibah 5,5 0,2 2,7 1,5 0,0 0,0

7. Bantuan Sosial 58,1 12,9 22,2 81,3 30,7 37,8

8. Belanja Lain-lain 49,9 3,0 6,0 67,2 0,5 0,7

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 766,3 265,4 34,6 766,2 251,9 32,9

D. Surplus/ Defisit Anggaran (397,2) (72,2) 18,2 (326,1) (55,1) 16,9

% defisit thd PDB (2,67) (0,54) (2,20) (0,37)

E. Pembiayaan 397,2 195,4 49,2 325,9 188,7 57,9

I. Pembiayaan Utang 461,3 193,6 42,0 399,2 187,2 46,9

1. Surat Berharga Negara (neto) 467,3 202,8 43,4 414,5 189,7 45,8

2. Pinjaman (neto) (6,0) (9,1) 153,2 (15,3) (2,5) 16,5

II. Pembiayaan Investasi (59,7) 0,0 0,0 (65,7) 0,0 0,0

III. Pemberian Pinjaman (3,7) 1,6 (44,3) (6,7) 1,5 (22,3)

IV. Kewajiban Penjaminan (1,0) 0,0 0,0 (1,1) 0,0 0,0

V. Pembiayaan Lainnya 0,3 0,1 46,0 0,2 0,1 28,4

Kelebihan/ Kekurangan Pembiayaan 0,0 123,2            (0,1) 133,6

Uraian

2017 2018
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2. Kualitas belanja negara terus meningkat melalui perencanaan yang akurat serta penyerapan 

anggaran yang efektif dan efisien. Sementara komitmen Pemerintah terhadap desentralisasi 

fiskal dan pembangunan daerah termasuk desa semakin nyata yang ditunjukkan dengan 

peningkatan kualitas dan perbaikan penyaluran transfer ke daerah dan Dana Desa. 

3. Defisit didorong untuk semakin turun serta pemanfaatannya untuk mendukung sektor-sektor 

produktif. Untuk menutup defisit, pembiayaan APBN akan terus dilakukan secara hati-hati, 

terukur, dan efisien seiring dengan penyesuaian kebutuhan APBN, peningkatan credit rating 

yang menurunkan cost of borrowing, dan pengembangan pasar SBN. 

B. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019  

Perkembangan perekonomian Indonesia telah menunjukan perbaikan kinerja selama beberapa tahun 

terakhir, namun tidak terlepas dari dampak dinamika perekonomian global terutama melalui tekanan-

tekanan pada sisi nilai tukar rupiah dan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia, khususnya neraca 

transaksi berjalan. Di sisi lain, Indonesia juga perlu mengatasi tantangan-tantangan yang masih ada 

di dalam negeri pada saat ini, khususnya isu-isu sosial. Hal ini menunjukkan kebijakan publik perlu 

diarahkan untuk memperkuat fundamental dan struktur ekonomi dalam menghadapi perubahan-

perubahan yang tengah terjadi bagi keberlanjutan  pembangunan ke depan. Dengan ketersedian 

sumber daya alam yang semakin terbatas, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi akan bergeser ke 

sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan nilai tambah lebih tinggi dalam perekonomian 

dalam negeri. 

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk memperkuat fondasi perekonomian, termasuk  

reformasi terhadap berabagai kebijakan publik serta penguatan pertumbuhan ekonomi yang 

difokuskan pada kebijakan untuk mendorong investasi dan ekspor. Ke depan, manusia yang 

berkualitas dibutuhkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap sehat dan berlanjut. Karena 

itu Pemerintah akan melaksanakan beberapa kebijakan termasuk: (1) peningkatan kualitas dan daya 

saing Sumber Daya Manusia (SDM); (2) peningkatan kapasitas produksi dan daya saing;  

(3) peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan, 

pengurangan kesenjangan, dan penciptaan lapangan pekerjaan; serta (4) antisipasi perubahan 

demografi baik pemanfaatan demographic dividend maupun jaring pengaman untuk penuan 

penduduk (ageing population). Tahun 2019, Pemerintah juga fokus untuk meningkatkan kualitas 

pelaksanaan desentralisasi fiskal, serta penguatan kebijakan untuk merespon isu-isu strategis antara 

lain stunting, kesetaraan gender, perubahan iklim, dan efektivitas mitigasi risiko bencana (disaster 

management). 

Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah juga masih menghadapi tantangan yang terus diperbaiki ke 

depan. Beberapa tantangan tersebut antara lain: (1) ruang fiskal yang perlu diperlebar, diantaranya 

melalui mobilisasi pendapatan; (2) kualitas belanja yang perlu dipertajam, melalui penguatan 

belanja produktif, efisiensi belanja operasional dan non-prioritas, serta percepatan penyerapan 

anggaran dengan tetap menjaga kualitas output; (3) efektivitas program bantuan sosial (bansos), 

subsidi, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang perlu ditingkatan; (4) pengendalian 

belanja yang bersifat meningkat (mandatory spending) di masa mendatang; dan (5) pengendalian 

defisit dalam batas aman serta keseimbangan primer menuju postif melalui efisiensi dan inovasi 

pembiayaan. 
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Dalam penyusunan dan perencanaan penganggaran tahun 2019, Pemerintah berupaya mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok 

Kebijakan Fiskal 2019 pemerintah menyampaikan asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,4 hingga 

5,8 persen, yang telah disepakati menjadi 5,2-5,6 persen. Pemerintah juga menyadari, upaya 

pencapaian target pertumbuhan tahun 2019 tidak akan berarti tanpa terkendalinya tingkat inflasi 

dan pergerakan nilai tukar yang relatif stabil. Pemerintah akan terus berupaya melakukan 

pengendalian agar laju inflasi nasional dapat terjaga pada tingkat yang rendah, pada kisaran 3,5 ± 1 

persen. Selain itu, Pemerintah akan selalu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan otoritas 

moneter untuk menjaga pergerakan rupiah dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada kisaran yang 

stabil masing-masing sebesar Rp13.700 hingga Rp14.000 per dolar AS dan 4,6 persen hingga 5,2 

persen. Pemerintah juga akan terus mencermati perkembangan di pasar global, khususnya terkait 

perkembangan harga minyak (ICP) pada kisaran 60 dolar AS hingga 70 dollar AS, dengan tingkat 

lifting gas bumi 1.210 hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, Pemerintah 

juga berupaya untuk mewujudkan target pembangunan yang hendak dicapai Pemerintah pada 

tahun 2019 antara lain perluasan kesempatan kerja dengan mendorong pengurangan tingkat 

pengangguran pada rentang 4,8 persen hingga 5,2 persen, pengentasan kemiskinan pada kisaran 

8,5 persen hingga 9,5 persen, pengurangan kesenjangan yang terefleksi pada Indeks Rasio Gini pada 

kisaran 0,38 hingga 0,39 serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 

71,98. 

Berdasarkan perkembangan perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan dan 

kompleksitas tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan 

yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan, maka dalam jangka menengah arah kebijakan 

fiskal yang ditempuh adalah memperkokoh pengelolaan fiskal untuk mendorong investasi dan daya 

saing bangsa. Hal ini ditempuh melalui tiga strategi utama, yaitu:  

(1) penguatan kualitas belanja yang difokuskan untuk penguatan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM), mendorong investasi dan ekspor, mendorong efektivitas program perlindungan sosial, serta 

mengakselerasi pembanguan infrastruktur, dan penguatan kualitas desentralisasi fiskal;  

(2) pelebaran ruang fiskal yang ditempuh dengan peningkatan tax ratio melalui perbaikan 

administrasi dan pelayanan, pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi, industrialisasi dan 

ekspor, optimalisasi pengelolaan aset negara, efisiensi belanja  non-prioritas, serta efektivitas subsidi 

dan bansos serta pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif. (3) penguatan daya tahan fiskal 

dan pengendalian risiko yang ditempuh dengan penguatan bantalan fiskal, peningkatan fleksibilitas 

dalam pengelolaan fiskal, menjaga defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan 

semakin menurun tanpa mengurangi daya dorong untuk menstimulasi perekonomian, serta 

mendorong agar keseimbangan primer menuju positif. Melalui berbagai kebijakan tersebut dalam 

jangka menengah kebijakan fiskal tetap diarahkan ekspansif terarah dan terukur dengan defisit pada 

tahun 2022 berkisar 1,5 persen hingga 1,6 persen PDB, rasio utang dijaga dalam batas aman 

dikisaran 26,25 persen hingga 27,87 persen terhadap PDB serta keseimbangan primer didorong 

mulai positif 2020. 

Sejalan dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah tahun 2019 

diarahkan untuk menciptakan kebijakan fiskal dan APBN yang sehat, produktif, dan kredibel. Secara 

detil, strategi fiskal tersebut adalah: (1) mobilisasi pendapatan yang realistis; (2) strategi belanja agar 

lebih efektif dan produktif; (3) mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif. Mobilisasi 

pendapatan yang realistis dilakukan melalui peningkatan tax ratio sesuai kapasitas perekonomian 
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dengan tetap memberi insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis termasuk untuk mendorong 

investasi dan ekspor, penguatan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara serta peningkatan 

kualitas pelayanan publik yang mengedepankan simplikasi dan efisiensi birokrasi. 

Upaya penguatan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif dilakukan melalui penajaman 

program-program yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa strategi belanja utama adalah:  

(1) efisiensi belanja non-prioritas dengan penguatan value for money; (2) difokuskan untuk 

penguatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan ketrampilan (skill) dan produktivitas 

antara lain peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan vokasional; (3) mendorong iklim 

investasi dan peningkatan ekspor; (4) meningkatkan efektivitas program perlindungan  sosial untuk 

akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, penguatan Program Indonesia 

Pintar (PIP), Bidikmisi, peningkatan besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitas 

dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (5) melanjutkan pembanguan 

infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui pembangunan 

infrastruktur antara lain bandara, pelabuhan, transportasi, jalan, ketenagalistrikan, dan bendungan 

serta irigasi; (6) mendorong reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien;  

(7) penguatan kualitas desentralisasi fiskal dengan mendorong penguatan formula DAU dan DID, 

DAK yang berbasis kinerja serta mendorong Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat serta  

(8) mendorong efektivitas penanganan beberapa isu strategis terkait kesetaraan gender, penurunan 

stunting, perubahan iklim serta antisipasi dan mitigasi risiko bencana. 

Sementara itu, sisi pembiayaan terus didorong agar efisien dan kreatif antara lain melalui 

pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman. Selain itu, pemerintah juga mendorong 

keseimbangan primer menuju positif, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif 

(creative financing) dengan memberdayakan peran swasta, BUMN dan BLU untuk mengakselerasi 

pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan perumahan yang layak huni dengan 

harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan akses pembiayaan 

bagi UMKM dan usaha ultra mikro serta mendorong peningkatan ekspor melalui program Nasional 

Interest Account (NIA). 

Melalui bauran kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan fiskal 2019 akan semakin sehat dan 

berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun menengah. Hal ini akan terefleksi oleh semakin 

terkendalinya defisit pada kisaran 1,6 persen hingga 1,9 persen PDB, defisit keseimbangan primer 

yang semakin mengecil berkisar -0,3 persen hingga 0,05 persen PDB dan rasio utang yang terjaga 

dalam batas aman di bawah 30 persen (28,8 persen hingga 29,2 persen PDB). 
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Boks 2. Tugas Berat Tim Reformasi Perpajakan 

 

Boks 2. Dukungan Pengembangan Energi Terbarukan Melalui Belanja Negara 

 
Indonesia berkomitmen untuk mencapai target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 

persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050 (PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan 

Energi Nasional). Untuk percepatan pencapain target EBT dan target elektrifikasi khususnya di 

kawasan timur Indonesia. Pemerintah menyiapkan dukungan fiskal yang ditujukan untuk (i) 

mendorong investasi EBT oleh badan usaha swasta; (ii) mendorong terbentuknya pasar 

teknologi EBT yang semakin kompetitif sehinggga dapat menurunkan harga pembangkit listrik 

dari EBT; (iii) meningkatkan peran dan partisipasi daerah dalam mengembangkan dan 

memanfaatkan sumber daya EBT untuk meningkatkan kemandirian energi dan (iv) mengurangi 

penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit tenaga listrik. 

Selanjutnya, Pemerintah melalui APBN telah menyediakan beberapa instrumen dan kebijakan 

baik sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan. Dari sisi penerimaan, dukungan Pemerintah 

diberikan dalam bentuk pemberian insentif perpajakan. Dari sisi Belanja, Pemerintah telah 

mengalokasikan dukungan pembangunan infrastruktur EBT melalui alokasi Belanja K/L dan 

mengalokasikan dukungan untuk EBT melalui Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi 

Khusus (DAK). Dari sisi pembiayaan, Pemerintah telah menyiapkan dukungan melalui skema 

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam bentuk (i) Project Development Facility 

(PDF); (ii) VIability Gap Found (VGF) dan Availability Payment (AP); dan (iii) Penjaminan 

pemerintah. 

Dalam rangka pengembangan EBT terutama di wilayah Indonesia yang terpencil dan kurang 

mempunyai nilai ekonomis, Pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur melalui belanja K/L. 

Alokasi belanja infrastruktur tersebut didominasi oleh pembangunan pembangkit listrik EBT 

yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam tahun 2011-2016,  Pemerintah telah 

mengalokasikan Rp2,7 triliun melalui kementerian ESDM untuk membangun 681 unit 

pembangkit dengan kapasitas  listrik 36,4 MW, sebagian besar berupa Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 596 unit (28,3 MW) dengan total investasi Rp2,4 triliun. 

selebihnya digunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), 

PLT Hybrid dan pemberian bantuan alat produktif dan revitalisasi. Selain melalui Kementerian 

ESDM, Pemerintah juga mengalokasikan belanja untuk sektor EBT diantaranya Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Kementerian Perhubungan. 

Dalam pelaksanaan di lapangan, Pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dalam 

pembangunan infrastruktur EBT. Tantangan terbesar adalah lamanya proses penyerahan aset 

dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Khusus untuk aset senilai di atas Rp10 miliar yang 

membutuhkan persetujuan Presiden. Lamanya proses penyerahan ini menyebabkan aset 

menjadi tidak terpelihara dan berpotensi menjadi rusak. Permasalahan pembangunan EBT tidak 

hanya terjadi di lapangan, pada proses perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pun 

mendapat beberapa kendala, yaitu sebagai berikut: (1) data dukung dalam pengalokasian 

anggaran masih belum dilengkapi sehingga pembangunan infrastruktur EBT tidak dapat 

langsung dilaksanakan pada awal tahun; (2) pelaksanaan pekerjaan melewati akhir tahun 

sehingga membebani anggaran untuk tahun berikutnya; (3) kepastian lokasi pembangunan  
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Infrastruktur yang kadang berubah; (4) kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah 

dicantumkan dalam DIPA batal dilaksanakan dan dialihkan untuk membiayai kegiatan yang lain; 

(5) adanya kebijakan penghematan yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur EBT;  

(6) kesiapan pemerintah daerah dalam pemeliharaan aset infrastruktur EBT masih kurang; dan 

(7) tidak ada alokasi untuk pemeliharaan infrastruktur EBT sebelum serah terima kepada 

Pemerintah Daerah/Masyarakat. 

Selain melalui belanja K/L, Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pengembangan EBT 

melalui belanja transfer ke daerah diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 

Penugasan Bidang Energi Perdesaan/Energi Skala Kecil. Sejak APBN 2016, proses pengajuan 

kegiatan untuk DAK Fisik termasuk dalam kategori dana transfer yang bersifat proposal based, 

yaitu Pemerintah Daerah yang mengajukan usulan kegiatan berdasarkan cangkupan sektor 

prioritas nasional. Pengajuan kegiatan yang bersifat bottom-up ini diharapkan dapat menjamin 

adanya keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan di tingkat nasional. 

Pengembangan EBT merupakan salah satu prioritas nasional yang dimasukkan dalam kegiatan 

DAK Fisik. Dengan masuknya pilihan pengembangan EBT dalam cakupan kegiatan prioritas 

nasional yang dapat didanai DAK, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kegiatan 

pengembangan EBT dalam dokumen proposal usulan kegiatan dari Pemerintah Daerah 

tersebut. Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Perdesaan/Energi Skala Kecil sekitar Rp3,1 

triliun dalam periode tahun 2011-2017. Sasaran alokasi DAK Fisik tersebut antara lain untuk 

meningkatakn rasio elektrifikasi daerah tertinggal, lokasi prioritas di kabupaten perbatasan 

negara, daerah kepulauan, dan daerah transmigrasi, energi terbarukan akan lebih diutamakan. 

Ruang lingkup kegiatan di DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil antara lain PLTMH, 

PLTS, dan Biogas. 

Sasaran dan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Perdesaan/Energi Skala 

Kecil masih belum dapat secara maksimal mendukung peningkatkan penggunaan EBT. Untuk itu, 

perlu dilakukan penajaman sasaran dan ruang lingkup kegiatan. Selain itu, untuk mengikat 

perhatian daerah dan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab atas kepemilikan pembangkit 

EBT, peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan antara lain dalam bentuk pengadaan lahan. 

Selama ini DAK yang telah dialokasikan belum disalurkan secara maksimal. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penajaman dan peningkatkan DAK Fisik untuk lebih meningkatkan EBT di daerah 

terpencil alokasi anggaran, sasaran dan ruang lingkup kegiatan. Selain itu, untuk mengikat 

perhatian daerah dan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab atas kepemilikan pembangkit 

EBT maka peran daerah sangat diperlukan antara lain dalam bentuk dukungan infrastruktur 

melalui pengadaan lahan.  
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 BAGIAN III 

ULASAN KHUSUS: 

VISI DAN STRATEGI REFORMASI  

PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH 
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A. Pendahuluan 

Secara umum pembangunan Indonesia dalam jangka menengah selalu diarahkan untuk akselerasi 

ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemisikinan, dan kesenjangan.  Hal 

ini setidaknya tercermin dari kebijakan fiskal Pemerintah yang ekspansif dalam beberapa tahun 

terakhir terutama untuk mendanai kebutuhan pembangunan infrastruktur dan penciptaan sistem 

perlindungan sosial bagi masyarakat. Belanja negara yang dianggarkan dalam APBN terlihat 

mengalami peningkatan yang signifikan terutama untuk belanja infrastruktur, belanja pendidikan, 

dan belanja kesehatan. Dengan dorongan dari belanja negara tersebut sampai dengan saat ini 

perekonomian Indonesia masih dapat terus tumbuh secara stabil di kisaran 5 persen. Selain itu, 

indikator kemiskinan dan kesenjangan mulai menunjukkan  perbaikan walaupun belum optimal. 

Meskipun belanja negara diyakini dapat memberikan efek positif bagi perekonomian namun di sisi lain 

saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan terbatasnya ruang fiskal. Hal ini terutama disebabkan 

oleh adanya tren penurunan pendapatan negara. Sementara defisit APBN tetap dipatok pada tingkat 

yang aman sesuai dengan UU. Tren penurunan pendapatan negara yang terjadi dalam satu dekade 

terakhir terutama disebabkan oleh semakin rendahnya penerimaan negara bukan pajak yang 

bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA). 

Seiring dengan makin sedikitnya penerimaan negara yang berbasis SDA maka kontribusi penerimaan 

perpajakan terus meningkat secara signifikan. Diperkirakan ke depan penerimaan perpajakan akan 

menjadi sumber utama dalam pembiayaan pembangunan. Namun demikian, dalam beberapa tahun 

terakhir penerimaan perpajakan terlihat mengalami tren penurunan pertumbuhan. Selain itu, dari 

indikator tax ratio terlihat bahwa penerimaan perpajakan terus mengalami penurunan. Di mana 

pada tahun 2012 tax ratio dapat mencapai lebih dari 12 persen dari PDB sementara pada tahun 2017 

tax ratio hanya mendekati 10 persen dari PDB. Angka tax ratio tersebut menunjukkan bahwa saat ini 

besaran penerimaan perpajakan di Indonesia masih dapat dioptimalkan, mengingat negara-negara 

berkembang yang lain di kawasan Asia Tenggara tax ratio-nya dapat mencapai lebih dari 13 persen. 

Mengingat tren tax ratio yang mengalami penurunan, maka ke depan Pemerintah harus memiliki 

strategi khusus yang dapat mendorong pemungutan perpajakan di Indonesia. Secara umum, 

Pemerintah harus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam bidang perpajakan untuk mengejar 

pertumbuhan tax ratio mengingat penerimaan perpajakan merupakan sumber pendanaan APBN 

paling utama. Namun demikian, Pemerintah harus tetap berhati-hati dan prudent dalam melakukan 

perubahan kebijakan dan pembenahan administrasi pajak karena perpajakan merupakan salah satu 

instrumen kebijakan fiskal yang secara signifikan mempengaruhi dunia usaha. Perpajakan harus 

dapat diupayakan untuk menjadi alat kebijakan yang mampu secara efektif menjalankan fungsi 

distribusi pendapatan namun tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan perlu pendanaan yang memadai namun ruang fiskal masih terbatas. Walaupun  selama 

ini perekonomian telah tumbuh cukup stabil, Indonesia masih membutuhkan peningkatan kinerja 

perekonomiannya mengingat saat ini masih dibayangi oleh kemiskinan dan kesenjangan. Untuk 

menjadi negara yang maju dan terlepas dari middle income trap, Indonesia harus mampu secara 

terus-menerus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan 

memanfaatkan sebaik-baiknya momentum bonus demografi yang ada saat ini. Kinerja perekonomian 

harus dapat didorong untuk mencapai pertumbuhan potensialnya sehingga secara terus-menerus 

Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. 
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Cita-cita untuk negara maju dan sejahtera akan dapat terwujud apabila kebijakan fiskal dapat 

mendorong kinerja perekonomian dan mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional. 

Dalam rangka membentuk fondasi dasar untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan 

fiskal dalam jangka menengah yang diambil Pemerintah adalah sebagai berikut: (1) peningkatan 

belanja infrastruktur secara bertahap dalam rangka mendorong produktivitas nasional dan 

terciptanya ekonomi Indonesia yang memiliki daya saing dan mampu berkompetisi secara regional; 

(2) penguatan konektivitas antar daerah (domestic connectivity) yang antara lain dilakukan dengan 

penguatan transportasi masal, pengembangan transportasi modern yang berbasis Informasi dan 

Teknologi (IT); dan (3) mempertahankan belanja pendidikan dan kesehatan dalam rangka 

meningkatkan kualitas SDM sehingga menjadi SDM yang unggul dan produktif yang nantinya dapat 

membantu peningkatan ekonomi nasional. 

Sesuai dengan arah kebijakan fiskal tersebut maka APBN sebagai representasi kebijakan fiskal harus 

memiliki kemampuan untuk mendukung pencapaian arah pembangunan di atas. Untuk itu, APBN 

harus memiliki size yang cukup dan kualitas yang baik sehingga dapat efektif mendanai program-

program yang telah ditetapkan. Dari sisi belanja, APBN harus mencerminkan alokasi dana yang efektif 

dan efisien dalam mendukung program pembangunan. Belanja negara harus cukup dialokasikan 

untuk program prioritas antara lain pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan pendidikan 

dan kesehatan. 

Grafik 25. Perkembangan APBN 2007-2017  
(miliar rupiah dan persen) 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah  

 Jika dilihat dari perkembangan APBN selama kurang lebih satu dekade terakhir maka terlihat bahwa 
porsi APBN dalam perekonomian terlihat semakin menurun walaupun secara nominal APBN tumbuh 
cukup signifikan. Pada tahun 2007, total belanja negara mencapai Rp757 triliun atau sebesar 19,2 
persen dari PDB kemudian pada tahun 2017 belanja negara secara nominal naik signifikan menjadi 
Rp2.001 triliun namun porsinya terhadap PDB hanya sebesar 14,7 persen. Melihat perkembangan 
belanja negara ini maka mengindikasikan bahwa peran negara dalam perekonomian semakin kecil 
padahal di sisi lain peran negara dalam menyediakan fondasi dasar pertumbuhan ekonomi antara 
lain infrastruktur dan SDM masih sangat dibutuhkan. 

Dibandingkan dengan negara berkembang lainnya maka size belanja negara di Indonesia masih relatif 

rendah. Secara khusus, alokasi total untuk belanja infrastruktur di Indonesia masih berada di bawah 

kisaran 3 persen dari PDB per tahun. Sementara negara berkembang di kawasan Asia seperti 
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Malaysia dan Thailand telah melakukan belanja infrastruktur lebih dari 4 persen dari PDB. Selain itu, 

belanja negara yang digunakan untuk mendukung penciptaan kualitas SDM dan produktivitas melalui 

pendidikan dan kesehatan sebenarnya sudah cukup besar porsinya dalam APBN, yaitu masing-

masing sebesar 20 persen dan 5 persen. Namun demikian, jika dilihat porsinya terhadap PDB, alokasi 

belanja terutama untuk kesehatan di Indonesia dirasakan belum seluruhnya mencukupi kebutuhan 

dan masih relatif lebih rendah dari negara-negara lain. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

belanja pendidikan di Indonesia mencapai 3-4 persen dari PDB sementara belanja untuk kesehatan 

masih kurang dari 1 persen dari PDB. 

Grafik 26. Anggaran Belanja Prioritas (% thd PDB) 
(persen) 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah  

Melihat kebutuhan pendanaan dan perkembangan APBN tersebut maka dapat diketahui bahwa saat 

ini Indonesia masih membutuhkan ruang fiskal yang cukup untuk mengejar kekurangan alokasi dana 

untuk pembangunan. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan peningkatan penerimaan negara 

terutama dari sisi perpajakan, yang saat ini menjadi tumpuan penerimaan dalam APBN. Dalam jangka 

menengah, diharapkan penerimaan perpajakan dapat meningkat cukup signifikan untuk memenuhi 

kebutuhan pendanaan infrastruktur. 

B. Kinerja Perpajakan Saat Ini dan Tantangan Perpajakan ke Depan 

Kinerja Perpajakan 

Meskipun penerimaan perpajakan diharapkan menjadi andalan penerimaan negara untuk pendanaan 

pembangunan, kinerja perpajakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. 

Meskipun secara nominal penerimaan perpajakan terus naik cukup siginifikan, pertumbuhan 

penerimaan perpajakan mengalami perlambatan. Secara nominal, penerimaan perpajakan mencapai 

Rp490,9 triliun pada tahun 2007 kemudian menjadi Rp1.343,6 triliun pada tahun 2017. Sementara 

jika dilihat pertumbuhannya, dalam kurun waktu 2007-2017, penerimaan perpajakan non-migas 

dapat tumbuh rata-rata sebesar 13,9 persen per tahun, sementara untuk pajak migas dapat tumbuh 

sebesar 6,5 persen per tahun. Namun demikian, dalam lima tahun terakhir penerimaan perpajakan 

hanya dapat tumbuh rata-rata sebesar 6,5 persen per tahun atau di bawah pertumbuhan nominal 

ekonomi Indonesia 
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Grafik 27. Tax Ratio Indonesia 

(persen terhadap PDB) 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah  

Penurunan kinerja perpajakan di Indonesia juga dapat ditunjukkan oleh indikator tax ratio yang terus 

menerus mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tax ratio Indonesia dapat mencapai sebesar 11,4 

persesn. Pada saat itu terjadi commodity booming yang secara tidak langsung mendorong kenaikan 

pendapatan usaha dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan 

penerimaan perpajakan. Namun demikian, setelah tahun 2012 tax ratio di Indonesia mulai 

mengalami tren penurunan sehingga hanya mencapai 9,9 persen pada tahun 2017. Penurunan tax 

ratio tersebut sebenarnya seiring dengan tren penurunan harga komoditas. Penurunan tax ratio di 

Indonesia juga sangat mungkin disebabkan oleh adanya penggerusan basis penerimaan perpajakan 

yang terjadi akibat sistem perpajakan saat ini yang mulai tidak sesuai dengan tren perkembangan 

aktivitas ekonomi. 

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih memiliki 

potensi untuk ditingkatkan, mengingat negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dapat 

mengumpulkan penerimaan perpajakan yang lebih tinggi. Tingginya penerimaan pajak di negara 

tersebut antara lain dikarenakan baiknya sistem administrasi pembayaran pajak.  Sebagai contoh, 

tax ratio Thailand dapat mencapai 16,5 persen begitu juga Malaysia dan Filipina yang dapat 

mencapai 14,3 persen dan 13,6 persen. Australia sebagai negara maju di kawasan juga memiliki tax 

ratio yang sangat tinggi yaitu sebesar 22,2persen. 

Sementara itu, jika dilihat kinerja secara sektoral maka terlihat bahwa terdapat perbedaan beban pajak 

antar sektor ekonomi di Indonesia. Kontribusi pajak setiap sektor belum seluruhnya seimbang dengan 

kontribusi sektor terhadap perekonomian secara umum. Perbedaan beban pajak antar sektor sangat 

mungkin terjadi akibat dari sistem perpajakan yang memberikan pengecualian (exemption) dan 

fasilitas-fasilitas perpajakan tertentu. Pada tahun 2017, dapat dilihat bahwa tiga sektor yang memiliki 

kontribusi pajak lebih besar dibandingkan share PDB sektor tersebut, yaitu sektor jasa keuangan, 

sektor perdagangan, dan sektor industri (manufaktur). Di sisi lain, sektor-sektor yang kontribusinya 

relatif kecil dibandingkan dengan share PDB-nya adalah sektor pertanian, sektor konstruksi, serta 

sektor transportasi dan pergundangan. 
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Grafik 28. Kontribusi PDB dan Kontribusi ajak Sektoral 

(persen) 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah  

Sesuai dengan grafik di atas, dapat diketahui bahwa sektor industri memiliki beban pajak yang relatif 

cukup besar. Mengingat pada sektor ini terdapat perusahaan yang menjadi penyumbang penerimaan 

pajak yang cukup besar. Sementara itu, sektor pertanian memiliki kontribusi pajak yang relatif cukup 

rendah jika dibandingkan dengan kontribusi sektornya. Rendahnya kontribusi pajak di sektor 

pertanian terutama disebabkan oleh adanya kebijakan exemption di sektor ini dan juga karakteristik 

dari sektor ini yang didominasi oleh usaha kecil dan individu yang penghasilannya relatif rendah. 

Selain itu, dapat diketahui bahwa saat ini beban perpajakan di sektor konstruksi dan sektor 

transportasi dan pergudangan masih belum optimal mengingat adanya perlakuan rezim pajak yang 

berbeda. Selama ini Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada sektor konstruksi bersifat final dan 

dihitung dari peredaran brutonya. 

Sementara itu, jika dilihat dari komposisinya maka dapat diketahui bahwa penerimaan perpajakan di 

Indonesia cukup bergantung pada penerimaan pajak penghasilan. Dalam kurun waktu tahun 2007-

2017, PPh merupakan kontributor utama penerimaan perpajakan dengan kontribusi sekitar 50 

persen, di mana yang terbesar bersumber dari PPh Badan. Selain PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

juga memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu lebih dari 30 persen. Dalam sepuluh tahun 

terakhir kontribusi PPN mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2007  hanya menyumbang 

penerimaan sebesar 32 persen dan pada tahun 2017 kontribusinya naik menjadi 36 persen. 

Sementara itu, kontribusi penerimaan dari cukai mengalami fluktuasi namun masih dalam kisaran 

15-22 persen dari total penerimaan. Sesuai dengan komposisi per jenis pajak tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa struktur pajak Indonesia didominasi oleh pajak penghasilan dan pajak barang dan 

jasa di mana kontribusi keduanya terhadap penerimaan pajak Indonesia adalah sekitar 90 persen. Di 

level ASEAN, proporsi pajak penghasilan tertinggi adalah Malaysia, yaitu sekitar 70 persen. 
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Grafik 29. Komposisi Penerimaan Perpajakan 
(persen) 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah  

Tantangan Perpajakan Ke Depan 

Capaian penerimaan perpajakan selama ini tidak terlepas dari faktor aktivitas ekonomi dan 

perkembangan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Secara umum, tantangan perpajakan Indonesia 

ke depan akan terkait dengan tiga hal utama yaitu: (1) volatilitas harga komoditas; (2) pergeseran 

bentuk dan aktivitas ekonomi; serta (3) masih rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan. 

Walaupun saat ini pajak yang berbasis SDA semakin mengecil porsinya namun tidak bisa dihindari 

bahwa secara umum perekonomian Indonesia juga masih dipengaruhi oleh naik turunnya harga 

komoditas. Fluktuasi harga komoditas masih memberikan dampak yang siginifikan bagi penerimaan 

perpajakan mengingat industri sebagai kontributor utama perpajakan sangat terpengaruh 

aktivitasnya jika terjadi perubahan harga minyak. Oleh karena itu, ke depan volatilitas harga minyak 

masih akan menjadi tantangan penerimaan perpajakan. Selain itu, tren penurunan harga komoditas 

akan menyebabkan menurunnya basis pajak sehingga ke depan penerimaan pajak berbasis non-SDA 

perlu untuk ditingkatkan secara terus-menerus. 

Selain harga komoditas yang cukup fluktuatif, perkembangan ekonomi ke arah digitalisasi 

menyebabkan tantangan tersendiri bagi administrasi perpajakan dalam melakukan pemungutan 

perpajakan. Praktik dan bentuk bisnis baru yang berkembang baik di domestik maupun luar negeri 

belum sepenuhnya tertampung dalam sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang belum 

mengakomodir bentuk bisnis baru dan administrasi perpajakan yang belum diadaptasikan dengan 

perkembangan teknologi informasi akan menyebabkan pemungutan pajak tidak optimal. Ke depan 

sistem perpajakan di Indonesia perlu berbenah terutama peningkatan pemanfaatan teknonologi 

informasi dan penggunaan data untuk kepentingan perpajakan. 

Selain perkembangan bisnis baru, tantangan lain bagi sistem administrasi perpajakan adalah adanya 

praktik-praktik penghindaran pajak, yang berkembang baik secara domestik dan global. Ke depan 

peningkatan  compliance rate perpajakan di Indonesia masih menjadi pekerjaan utama dari 

administraasi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, ke depan sistem perpajakan di Indonesia 

perlu menyesesuaian proses bisnis dan memperkuat monitoring perpajakan sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya praktik kecurangan pajak. 
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C. Tujuan dan Prinsip dari Reformasi Perpajakan Jangka Menegah 

Berdasarkan perkembangan perkembangan dan tantangan perpajakan tersebut maka saat ini perlu 

dilakukan upaya perbaikan yang lebih menyeluruh. Reformasi perpajakan sudah selayaknya tidak 

hanya ditujukan dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan untuk mengejar tax ratio 

namun juga dalam konteks untuk memperbaiki sistem perpajakan  agar lebih update dengan 

perkembangan ekonomi Indonesia dan menyeseuaikan tantangan perpajakan yang akan dihadapi. 

Oleh karena itu, reformasi perpajakan tetap harus diarahkan pada penguatan peran pajak dalam 

rangka pelaksanaan fungsi alokasi dan distribusi dalam konteks kebijakan fiskal. Selain itu, reformasi 

perpajakan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan  secara umum sehingga stabilitas 

ekonomi dan sosial dapat terjaga. 

Sesuai dengan latar belakang dari reformasi perpajakan maka secara umum memang reformasi 

ditunjukan untuk meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan sehingga tax ratio dapat mencapai 

tingkat yang paling optimal. Namun demikian, Pemerintah akan tetap berupaya agar pajak tidak 

memberikan efek negatif bagi dunia usaha sehingga tujuan mengejar penerimaan akan diselaraskan 

dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Reformasi perpajakan juga 

akan ditujukan untuk memperbaiki peran pajak dalam rangka menciptakan keadilan melalui 

redistribusi pendapatan masyarakat. 

Mengingat tujuan reformasi pajak bersifat multipurpose maka dalam melakukan reformasi perpajakan 

Pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip umum perpajakan sehingga semua tujuan dapat tercapai 

dengan optimal. Jika dikaitkan dengan tujuan peningkatan penerimaan perpajakan maka reformasi 

perpajakan akan diarahkan pada peningkatan kolektivitas penerimaan perpajakan dengan 

melakukan penyempurnaan kebijakan perpajakan yang efektif mengurangi penghindaran pajak dan 

memperkuat sistem administrasi perpajakan yang efektif mendorong wajib pajak menjalankan 

kepatuhan perpajakannya. 
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Namun demikian, reformasi perpajakan akan tetap memperhatikan netralitas dan efisiensi dalam 

ekonomi sehingga Pemerintah berusaha agar beban pajak dalam perekonomian tidak berlebihan. 

Sementara itu, dalam koridor tujuan reformasi dalam memperbaiki kesenjangan di Indonesia maka 

reformasi perpajakan pada prinsipnya akan diarahkan untuk memperkuat progresivitas perpajakan 

dan keadilan antar sektor. Selain itu, reformasi administrasi perpajakan ajan ditujukan untuk 
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memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik pengusaha besar maupun UMKM dalam rangka 

melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga terdapat kemudahan bisnis yang juga dapat 

memacu investasi. 

D. Strategi Reformasi Kebijakan Perpajakan 

Sesuai dengan tujuan dan prinsip reformasi perpajakan maka sudah selayaknya kebijakan yang 

diformulasikan dalam proses reformasi perpajakan harus mengarah pada tujuan dan sesuai dengan 

pedoman prinsip-prinsip perpajakan di atas. Secara umum kebijakan perpajakan di Indonesia 

seharusnya diarahkan pada empat hal yaitu: (1) kebijakan pajak yang pro growth; (2) kebijakan pajak 

yang lebih adil; (3) kebijakan pajak untuk eksternalitas negatif; dan (4) kebijakan pajak untuk adaptasi 

tantangan global. 

Pertama, kebijakan perpajakan akan dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan namun tetap pro 

growth yaitu dengan melakukan pembatasan-pembatasan terhadap exemption dan insentif 

perpajakan yang menggerus basis penerimaan namun tidak berdampak positif bagi pertumbuhan dan 

investasi. Di sisi lain, kebijakan perpajakan sudah seharusnya dapat memberikan insentif yang efisien 

dan efektif memacu pertumbuhan investasi dan dunia usaha di Indonesia. Dalam rangka 

memberikan insentif perpajakan yang efisien dan efektif agar dapat memacu investasi maka 

kebijakan tax holiday dan  tax allowance harus diperbaiki kembali dengan memperkuat kriteria 

penerima insentif perpajakan. Selain itu, perlu diatur juga kemudahan dan kepastian insentif 

sehingga dapat digunakan secara optimal oleh dunia usaha. 

Kedua, kebijakan perpajakan akan diarahkan untuk memperkuat fungsi distribusi dengan 

mempertajam progresivitas dari pajak sehingga efek perpajakan dapat secara lebih efektif 

mengkoreksi kesenjangan. Ke depan, selayaknya penerimaan perpajakan dapat berperan untuk 

mengurangi kesenjangan antara masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan 

tinggi. Instrumen tarif yang lebih progresif dan kredit pajak dapat dipertimbangkan untuk membantu 

memperbaiki progresivitas pajak penghasilan. Selain progresivitas pajak, kebijakan perpajakan dalam 

rangka memperbaiki kesenjangan juga selayaknya diarahkan untuk memperbaiki keseimbangan 

beban pajak antar sektor. Setiap sektor ekonomi sudah selayaknya mendapatkan beban pajak sesuai 

dengan kontribusinya dalam perekonomian sehingga perpajakan tidak menghambat perkembangan 

dunia di sektor tertentu. 

Ketiga, merancang kebijakan perpajakan untuk memperkuat peran Pemerintah dalam melakukan 

kontrol terhadap eksternalitas negatif dengan memperluas barang kena cukai yang secara bersama-

sama juga memberikan efek positif bagi bertambahnya penerimaan perpajakan. Dengan masih 

terbatasnya barang kena cukai di Indonesia maka saat ini Pemerintah masih mempunyai ruang untuk 

melakukan ekstensifikasi barang kena cukai dalam rangka membatasi barang-barang yang tidak 

ramah lingkungan. Pemerintah juga selayaknya tetap melakukan pengendalian konsumsi hasil 

tembakau dalam konteks mencapai tujuan di bidang kesehatan dengan merancang kebijakan tarif 

cukai hasil tembakau yang lebih optimal dan terukur dalam jangka menengah. 

Keempat, kebijakan perpajakan diarahkan juga untuk mengadaptasi perkembangan perekonomian 

global dan praktek perpajakan internasional. Kebijakan perpajakan sudah selayaknya mulai 

mengakomodasi perkembangan aktivitas perekonomian yang dulu belum tertangkap seperti 

transaksi e-commerce dan ekonomi digital. Selain itu, kebijakan perpajakan juga selayaknya dapat 
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dioptimalkan untuk memitigasi praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan baik secara 

domestik maupun global. 

Reformasi Kebijakan Perpajakan 

 

 

E. Strategi Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah 

Reformasi perpajakan harus dilakukan secara komprehensif. Oleh karena itu, reformasi kebijakan 

perpajakan tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh perbaikan sistem administrasi perpajakan. 

Menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan profesional diharapkan dapat 

memberikan dukungan signifikan terhadap pencapaian tujuan dan reformasi perpajakan. Mengingat 

tujuan utama reformasi perpajakan ditujukan untuk memperbaiki kinerja perpajakan maka 

perbaikan sistem administrasi perpajakan harus diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemungutan 

pajak yang direpresentasikan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat. 

Sesuai dengan tujuan dan prinsip reformasi perpajakan maka dalam melakukan reformasi administrasi 

perpajakan terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) sistem administrasi 

perpajakan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam praktik perpajakan; (2) administrasi 

perpajakan harus memberikan layanan dan kemudahan bagi dunia usaha sehingga dapat 

menciptakan iklim investasi yang baik; dan (3) sistem administrasi perpajakan harus memacu atau 

mampu mendorong kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan 
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hal-hal tersebut di atas maka reformasi administrasi perpajakan paling tidak harus mencakup 

perbaikan dalam dua hal utama yaitu institusi dan bidang proses bisnis. 

       Reformasi Administrasi Perpajakan 

 

Dalam hal institusi, Pemerintah harus berupaya untuk menciptakan institusi perpajakan yang lebih baik 

dengan melakukan perbaikan dari sisi organisasi, sumber daya manusia, dan dukungan teknologi 

informasi. Reformasi organisasi seharusnya dilakukan dalam rangka untuk memperkuat fungsi 

monitoring perpajakan dan mempercepat pelayanan perpajakan. Struktur kantor pelayanan 

perpajakan perlu direviu kembali disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan aktivitas 

ekonomi, serta dengan pertimbangan cakupan geografisnya. Sementara itu di sisi SDM, Pemerintah 

harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam hal pelayanan pajak, baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas. Jumlah pegawai administrasi pajak harus sesuai dengan kebutuhan beban kerja 

dan penempatannya harus sesuai. Alokasi pegawai untuk mendukung fungsi pelayanan, 

pengawasan, dan audit pajak harus memadai. Sementara itu, pegawai untuk pendukung harus lebih 

efisien. Selain itu, sisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga sangat penting untuk diperkuat 

mengingat komponen TIK sangat krusial dalam proses pengawasan perpajakan. Ke depan, TIK di 

sistem administrasi perpajakan harus terus dikembangkan untuk mengakomodasi kepentingan 

pengolahan big data, penerapan AEOI, dan pengembangan sistem risk management. 

Dalam hal proses bisnis, Pemerintah harus mengarahkan agar administrasi perpajakan dapat 

mengedepankan kemudahan. Oleh karena itu, dokumen-dokumen perpajakan yang nantinya harus 

diisi oleh wajib pajak seharusnya dibuat lebih sederhana dan user friendly. Namun tetap dapat 

mendukung fungsi pengawasan. Ke depan, administrasi pajak harus mencoba untuk 

mengembangkan sistem pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran yang lebih mudah sehingga 

memacu kepatuhan dari wajib pajak. 

F. Strategi Implementasi 

Walaupun reformasi perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk segera dilakukan, namun 

demikian perlu diingat bahwa perbaikan sistem perpajakan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat 

karena dapat mengganggu stabilitas aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, reformasi perpajakan harus 

dilakukan secara bertahap, komprehensif, dan terencana. Paling tidak ada tiga hal penting yang harus 
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diperhatikan dalam implementasi reformasi yaitu: (1) pertimbangan urgensi; (2) pertimbangan 

politis dan hukum; dan (3) pertimbangan sumber daya. 

Agar implementasi perpajakan berjalan dengan baik secara bertahap maka Pemerintah harus 

menjalankan agenda reformasi perpajakan yang paling  urgent dan feasible terlebih dahulu. Untuk 

reformasi kebijakan dan administrasi yang membutuhkan perubahan UU dapat dilakukan dalam 

jangka waktu yang lebih lama mengingat harus mendapatkan persetujuan Parlemen. Sementara itu, 

bentuk reformasi yang dapat dilakukan segera tanpa adanya perubahan UU dapat segera 

diimplementasikan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosialnya. Dengan adanya 

pelaksanaan reformasi perpajakan yang bertahap tersebut maka tentu saja tax ratio di Indonesia 

tidak akan mengalami peningkatan yang luar biasa dalam jangka pendek. Namun demikian, dalam 

jangka panjang tax ratio diharapkan dapat secara bertahap meningkat seiring dengan pelaksanaan 

reformasi perpajakan. 
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Data Perkembangan Indikator Ekonomi Makro  

 

 

 

 

  

Indikator 2014 2015 2016 
2017 2018 

Dec Jan Feb Mar Apr Mei 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

              
  

  
Pertumbuhan 

 ( persen) 
5,01 4,88 5,03 5,07   5,06 

 
 

  Nominal (triliun) 10.569,71 11.526,33 12.406,77 13.588,80   3.505,30   
Inflasi ( persen) 8,38 8,36 3,35 3,61 3,25 3,18 3,40 3,41 3,23 

  IHK 119 122,99 126,71 131,28 132,10 132,32 132,58 132,71  

  Core 4,93 3,95 3,07 2,95 2,69 2,58 2,67 2,69 2,75 

  
Administrative 

Price 
17,57 0,39 0,21 8,70 5,82 5,29 5,11 4,04 3,61 

  Volatile Food 10,88 4,84 5,92 0,71 2,62 3,10 4,06 5,08 4,04 

Nilai Tukar (Rp/US$1)             

  Rata-rata 12.438 13.308 13.417 13.557 13.380 13.590 13.758 13.803 14.039 

  End Of Period 12.440 13.436 13.436 13.548 13.413 13.707 13.756 13.877 13.889 

Suku Bunga ( persen)             

  
BI-7 days Repo 

Rate 
  4,75 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,75 

  
Kredit Konsumsi 

(eop) 
13,58 13,88 13,59 12,66 12,64 12,60 12,48   

  
Kredit Modal 

Kerja (eop) 
12,79 12,46 11,36 10,68 10,72 10,69 10,59 10,53  

  
Kredit Investasi 

(eop) 
12,36 12,12 11,21 10,56 10,51 10,43 10,38 10,30  

Harga Minyak 
(US$/barel) 

          
 

 

  Rata-rata (ICP) 59,6 35,5 51,1 60,90 65,6 61,6 61,9 67,4  

  WTI 53,27 37,0 53,7 60,42 64,73 61,64 64,94 68,57 70,22 

  Brent 55,76 35,8 55,4 66,82 68,83 64,46 69,13 74,87 76,94 
SUN dan Saham             

  
Obligasi 

Yield 
(5YR) 

7,70 8,82 7,58 5,96 5,78 6,05 5,94 6,51 6,95 

  
 

Yield 
(10YR) 

7,80 8,75 7,97 6,32 6,27 6,63 6,68 6,92 7,44 

  Saham IHSG 5.227 5.606 5.297 6.356 6.606 6.597 6.189 5.995 5.984 

  
NFB 

SUN, 
Saham, 

SBI 
-28.314 5.353 5.009 1.016 35.392 -31.885 -4.361 -23.836 -21,292 

Perbankan ( persen)             

  CAR 19,40 21,16 22,69 23,00 23,20 23,10 22,50 22,38  

  LDR 89,42 91,95 90,7 90,04 89,10 89,21 90,19   

  NPL 2,2 2,49 2,93 2,60 2,90 2,90 2,75   

  
Pertumbuhan 

Kredit 
11,56 10,12 7,83 8,20 7,45 8,25 8,49   
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