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KATA PENGANTAR 
Gejolak perekonomian global masih menjadi tantangan bagi negara berkembang, termasuk 

Indonesia. Tren penguatan mata uang dolar AS masih terus terjadi di tengah berlanjutnya normalisasi 

moneter Amerika Serikat dan penguatan ekonomi negara tersebut. Berbagai sentimen negatif yang 

bersumber dari ketidakpastian kebijakan dan geopolitik turut memberi tekanan pada sektor 

keuangan global. Dengan latar belakang global yang kurang kondusif tersebut, Indonesia tetap 

mampu menjaga fundamental ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sehat 

serta inflasi yang terkendali. Kinerja fiskal yang solid juga menjadi salah satu fondasi utama yang 

mendukung terjaganya stabilitas perekonomian domestik.    

Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Edisi III Tahun 2018 ini mengambil tema Fiskal yang Solid di 

Tengah Volatilitas Perekonomian, menitikberatkan pada kebijakan fiskal yang pruden dan solid di 

tengah gejolak global. Di samping itu, tinjauan ini juga menekankan pada langkah-langkah yang 

ditempuh pemerintah dalam menjaga stabilitas termasuk di dalam pengelolaan impor dan defisit 

transaksi berjalan. Edisi ini juga akan mengulas secara khusus kebijakan kepemilikan asing pada 

perusahaan perasuransian. 

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. 

 

September 2018 

Suahasil Nazara 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
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ABREVIASI 

AAJI : Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia  NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia 

AAUI : Asosiasi Asuransi Umum Indonesia  NPI : Neraca Pembayaran Indonesia 

AD : Alokasi Dasar  OJK : Otoritas Jasa Keuangan  

AFAS : 
ASEAN Framework Agreement on 
Services 

 PBI : Penerima Bantuan Iuran 

APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara  PDB : Produk Domestik Bruto 

AS : Amerika Serikat  Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah 

ASEAN : Association of South East Asia Nations  PKH : Program Keluarga Harapan 

BKF : Badan Kebijakan Fiskal  PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri 

BLU : Badan Layanan Umum  PMI : Pekerja Migran Indonesia 

BUMN : Badan Usaha Milik Negara  PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto 

CBB  : Current Budget Balance  PNBP SDA : 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Sumber Daya Alam 

CDS : Credit Default Swap  PPh : Pajak Penghasilan 

DMO : Domestik Market Obligation  PPN : Pajak Pertambahan Nilai 

DPR RI : 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia 

 PPP : Purchasing Power Parity 

FGD : Focus Group Discussion  R&D : research and development 

FOB : Free on Board  RAPBN : 
Rancangan Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara 

ICOR : Incremental Capital Output Ratio  RSI : Retail Sales Index 

ICP : Indonesian Crude Price  SBI : Sertifikat Bank Indonesia 

IKK : Indeks Keyakinan Konsumen  SBN : Surat Berharga Negara 

IPM : Indeks Pembangunan Manusia  SDM : Sumber Daya Manusia 

IPO : Initial Public Offering  SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

JKN : Jaminan Kesehatan Nasional  SPN : Surat Perbendaharaan Negara 

KITE : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor  SUN : Surat Utang Negara 

KMK : Kredit Modal Kerja  The Fed  : The Federal Reserve 

KUMKM : Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah  THR : Tunjangan Hari Raya 

LN : Luar Negeri  TMF : Transaksi Modal dan Finansial 

LNPRT : Lembaga Nonprofit Rumah Tangga  USD : United States Dollar 

LPEM UI : 
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 
Masyarakat Universitas Indonesia 

 VAR : Vector Autoregresive 

MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah  WNA : Warga Negara Asing                           

NIA : National Interest Account  yoy : year-on-year 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Volatilitas perekonomian global masih tinggi yang ditandai oleh depresiasi mata uang negara-negara 

berkembang. Normalisasi kebijakan moneter seiring memulihnya perekonomian Amerika Serikat (AS) 

telah memicu pembalikan arus modal sehingga mendorong penguatan mata uang dolar AS. Di 

samping itu, perang dagang dan isu geopolitik telah menciptakan sentimen negatif tambahan yang 

semakin menekan pasar keuangan global. Beberapa negara berkembang seperti Argentina dan Turki 

mengalami gejolak pelemahan mata uang yang sangat dalam disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti rentannya kondisi fundamental seperti inflasi yang tinggi serta adanya isu kredibilitas 

kebijakan. Kenaikan suku bunga Fed Fund Rate yang diperkirakan akan terus berlanjut memberikan 

sinyal tekanan pada sektor keuangan global masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Hal 

tersebut menjadi salah satu risiko yang membayangi prospek perekonomian global yang diperkirakan 

akan tumbuh 3,9 persen di tahun 2018 dan 2019. 

Imbas dari gejolak global turut dialami oleh Indonesia, namun kondisi fundamental yang sehat menjadi 

bantalan di tengah situasi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2018 

berada pada tingkat 5,27 persen, atau merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2013. Pendorong 

utama kinerja pertumbuhan adalah komponen konsumsi masyarakat dan sektor perdagangan yang 

meningkat terkait dengan momentum hari raya Idul Fitri yang bersamaan dengan libur panjang tahun 

ajaran sekolah. Kinerja investasi sedikit melambat antara lain disebabkan oleh sikap investor yang 

“wait and see” di tengah tekanan nilai tukar dan periode politik menjelang Pemilu 2019. Meski 

demikian, terdapat indikasi akan adanya peningkatan investasi dan atau konsumsi pada periode ke 

depan yang nampak dari meningkatnya komponen perubahan inventori yang berkontribusi sebesar 

1,01 persen terhadap total pertumbuhan nasional dan mencerminkan ketersediaan material yang 

belum dimanfaatkan secara optimal baik hasil produksi domestik maupun barang impor yang 

diperkirakan akan menjadi bagian konsumsi atau investasi pada periode berikutnya. 

Fundamental ekonomi Indonesia yang terjaga juga nampak dari laju inflasi yang terkendali pada tingkat 

2,13 persen (ytd) atau 3,20 persen (yoy) di bulan Agustus 2018. Ke depan, faktor depresiasi nilai tukar 

Rupiah dan pergantian musim perlu diantisipasi dampaknya pada kenaikan harga pangan. Nilai tukar 

Rupiah pada 24 Agustus 2018 melemah sebesar 8,17 persen. Selain didorong oleh tekanan global 

yang mengganggu aliran modal masuk, depresiasi nilai tukar Rupiah disebabkan oleh pelebaran 

transaksi berjalan antara lain karena tingginya impor barang dan jasa. Tingginya pertumbuhan impor 

di satu sisi menjadi cerminan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, khususnya pada sektor 

produktif seperti infrastruktur dan manufaktur. Namun pemerintah menyadari di tengah tekanan 

global yang menciptakan pengetatan likuiditas, stabilitas perlu dijaga seperti melalui pengendalian 

impor dan peningkatan daya saing ekspor barang dan jasa. 

Pemerintah dan otoritas telah mengambil berbagai langkah antisipatif dan responsif melalui bauran 

kebijakan, fiskal, moneter dan sektor riil untuk mengelola defisit transaksi berjalan dan menjaga 

stabilitas. Di sisi moneter Bank Indonesia antara lain telah mengambil langkah kenaikan suku bunga 

7 days reverse repo (7DRR). Sementara itu, untuk pengendalian impor telah diberlakukan percepatan 

penerapan penggunaan biodiesel (B20) untuk substitusi penggunaan solar serta beberapa kebijakan 

lain seperti peningkatan penggunaan komponen lokal pada proyek infrastruktur. Pemerintah juga 

telah memberlakukan kenaikan tarif PPh pasal 22 untuk impor 1147 barang konsumsi. Pada sisi yang 

lain, pemerintah secara konsisten terus melakukan upaya peningkatan daya saing seperti 

pemberlakuan layanan online dan pengelolaan dampak Post Border, pemberian insentif termasuk 
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Tax Holiday, serta peningkatan sinergi Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan 

Bank Indonesia untuk pengamanan devisa hasil ekspor. Bauran kebijakan yang diambil secara 

berhati-hati selain bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah tekanan global, 

juga untuk tetap memelihara momentum pertumbuhan yang sehat. 

Di tengah gejolak perekonomian, ketahanan fiskal Indonesia tetap solid. Kinerja Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan Agustus 2018 menunjukkan capaian yang lebih baik 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari membaiknya defisit 

anggaran dan keseimbangan primer yang jauh lebih rendah dibandingkan dua tahun terakhir. 

Membaiknya defisit anggaran dan keseimbangan primer ini dipengaruhi oleh kinerja pendapatan 

yang membaik didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan perbaikan kepatuhan. Penyerapan 

Belanja Negara juga menunjukkan kinerja terbaik dalam tiga tahun terakhir terutama dipengaruhi 

oleh percepatan realisasi belanja Bantuan Sosial untuk menjaga konsumsi masyarakat. Hingga akhir 

tahun diperkirakan kesehatan APBN akan tetap terjaga dengan defisit di kisaran 2,12 persen 

terhadap PDB. 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 telah disusun dengan 

menekankan karakteristik APBN yang Sehat, Adil, dan Mandiri. APBN yang Sehat tercermin dari defisit 

fiskal yang rendah pada tingkat sekitar 1,84 persen terhadap PDB. Makna APBN yang Adil ditunjukkan 

dengan semakin berimbangnya keuangan pusat dan daerah serta semakin besarnya komitmen 

pemerintah untuk perlindungan daya beli dan pengentasan kemiskinan serta pengurangan 

kesenjangan. Sementara itu upaya menghadirkan APBN yang Mandiri ditandai dengan semakin 

optimalnya penerimaan perpajakan dan upaya mendorong optimalisasi pembiayaan dari sumber 

domestik. Seiring dengan karakterik APBN yang Sehat, Adil, dan Mandiri tersebut, maka tema RAPBN 

2019 adalah APBN adalah mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya 

manusia. 

Selain melalui kebijakan fiskal, Pemerintah terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan untuk 

menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk pada sektor keuangan. Industri 

asuransi merupakan salah satu cakupan pada sektor jasa keuangan yang memiliki kaitan yang sangat 

erat dengan kinerja perekonomian untuk jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan kinerja 

asuransi di Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara ASEAN, khususnya untuk 

memperdalam peranan pelaku industri domestik, Peraturan Pemerintah  tentang Kepemilikan Asing 

Pada Perusahaan Perasuransian telah diundangkan pada tanggal 18 April 2018. Ulasan khusus 

mengenai topik ini terdapat pada Bab III tinjauan ini. 
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EXECUTIVE SUMMARY  
Global economic volatility is still high shown by developing countries currency depreciation. Monetary 

policy normalization along with USA economy recovery has triggered capital flow reversal that 

strengthens US’ currency. Trade war and geopolitics have created additional negative sentiment 

which enhance pressure in the global financial market. Some of the developing countries such as 

Argentina and Turki experience severe currency depreciation caused by some factors such as high 

inflation and policy credibility issues. The increase in interest rate of Fed Fund Rate which is estimated 

to be continued signals that pressures to global financial sector will exist for several times in the 

future. This situation becomes one of the risks overshadow global economic which is estimated to 

grow at 3.9 percent in 2018 and 2019.  

The impact of global volatility is also experienced by Indonesia, but healthy economic fundamental 

condition will be a cushion in the middle of that situation. Indonesia economic growth on second 

quarter of 2018 is 5.27 percent, or being the highest growth since 2013. The main driver of growth 

performance is household consumption and trading sector component which boosted by festive 

season of Idul Fitri along with end of school year long holiday. Investment performance slightly 

decelerated caused by “wait and see” investors’ behavior in the middle of exchange rate pressure 

and political period towards general election 2019. Nonetheless there is an indication of investment 

and consumption improvement in the next period which is shown by the increasing of inventory 

component that contributes about 1.01 percent of total national growth and reflects material 

availability which has not been used optimally. 

Maintained Indonesia economic fundamental is highlighted by manageable inflation rate of 2.13 

percent (ytd) or 3,20 percent (yoy) in August 2018. The impact of depreciation of Rupiah exchange 

rate and seasonal factors on the increasing food prices need to be anticipated going forward. Rupiah 

exchange rate as of August 24, 2018 was depreciated about 8.17 percent. Besides the pressure from 

global factors that triggers capital outflows, Rupiah exchange rate depreciation also caused by 

widening current account deficit as import of goods and services is on high level. The high import 

growth reflects an increase of domestic economy activity, especially on productive sector such as 

infrastructure and manufacture. Yet government realizes that in the middle of global pressure which 

tightens liquidity, stability needs to be maintained by import management and improved 

competitiveness of goods and services export. 

The Government and authoritative agencies had taken many anticipative and responsive steps through 

mixed fiscal, monetary, and real sector policies to manage the current account deficit and ensure 

stability. On monetary side, Bank Indonesia had taken some steps such as increased the 7 Days 

Reverse Repo (7DRR). Meanwhile, in order to better regulate the imports, the government had 

accelerated the implementation of biodiesel usage (B20) for the substitution of diesel, and 

undertaken some other policies such as increasing the use of  local component in infrastructure 

projects. The government has also imposed new regulation to increase income tax tariff on 1,147 

types of imported consumer goods. Moreover, the government consistently continues to improve 

competitiveness such as the implementation of online services and better management of post 

border impact, providing incentives including tax holiday, and improving the synergy between 

Directorate General of Tax, Direcorate General of Customs and Excise, and Bank Indonesia to secure 
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the foreign reserves from exports. The mixed policies that is taken prudently is not only aimed at 

maintaining domestic economy stability amidst global pressure but also to nurture a sound growth 

momentum. 

Amidst global shocks, Indonesia’s fiscal performance remains solid. The state budget performance 

until August 2018 shows a better achievement compared to the same period the previous year. This 

is reflected in the improvement in the budget deficit and the primary balance which is much lower in 

comparison to the last two years. The improvement is caused by better revenue collection that is 

supported by improving economic activity and improved tax compliance. The state budget 

disbursement also showed the best performance in the last three years, mainly resulted from the 

acceleration of social assistance realization to maintain public consumption. Until the end of the year, 

the budget is expected to remain healthy with a deficit in the range of 2.12 percent of GDP. 

The 2019 proposed budget has been finalized by emphasizing the characteristics of healthy, fair, and 

self-sufficient state budget. A healthy state budget is reflected in a low fiscal deficit at around 1.84 

percent of GDP. A fair state budget is shown by the more balanced of central government finance 

and the increasing government commitment to purchasing power safeguard, poverty eradication, 

and inequality reduction. Meanwhile, the effort to make self-sufficient budget is indicated by the 

increasingly optimal tax revenues and efforts to encourage optimization of domestic funding. In 

accordance with the characteristics of healthy, fair, and self-sufficient state budget , the theme of 

the 2019 state budget draft is the state budget to encourage investment and competitiveness 

through human capital development. 

Aside from utilizing fiscal policy, the Government keeps on optimizing various policy instrument to 

promote sustainable and inclusive growth, including through financial sector. Insurance industry is one 

of the most important areas in the financial service sector that closely related with long term 

economic development. The Government Regulation on Foreign Ownership in the Insurance 

Companies has been released on April 18, 2018 to improve the performance of insurance industry in 

Indonesia that remains  below ASEAN peers, particularly to deepen domestic players role. Special 

review on this topic is available on the Chapter III of this report.
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  BAGIAN I 

ANALISIS PERKEMBANGAN  

EKONOMI MAKRO 
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A. Volatilitas Ekonomi Global Masih Berlanjut 

Tekanan Sektor Keuangan Negara Berkembang 

Volatilitas di sektor keuangan global saat ini masih relatif tinggi. Penyebab utama volatilitas 

tersebut adalah perubahan kebijakan di Amerika Serikat (AS) seiring dengan pemulihan 

ekonominya. Pemulihan ekonomi AS yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang menguat, 

inflasi yang meningkat, serta pengangguran yang menurun mendorong dilakukannya normalisasi 

kebijakan moneter. Normalisasi moneter dalam bentuk kenaikan suku bunga oleh Federal 

Reserve (The FED) yang telah berlangsung dua kali selama tahun 2018 ini telah menimbulkan 

dampak terhadap berbagai indikator di tingkat global seperti nilai tukar dan saham sebagai akibat 

dari pengetatan likuiditas dan kenaikan imbal hasil surat berharga AS. Di samping itu, tekanan 

pada sektor keuangan global juga didorong oleh kebijakan fiskal ekspansif AS seperti reformasi 

pajak dan pelebaran defisit yang membuat imbal hasil surat berharga negara tersebut semakin 

meningkat. 

Perubahan fundamental kebijakan di AS tersebut telah memicu pembalikan arus modal dari 

negara-negara berkembang sehingga mendorong terjadinya depresiasi mata uang negara-negara 

tersebut terhadap dolar Amerika. Selain dari perubahan arah kebijakan AS, tekanan pada mata 

uang negara berkembang juga bertambah sebagai akibat peningkatan ketegangan hubungan 

dagang AS dan Tiongkok. Tingkat depresiasi yang terbesar pada tahun 2018 ini dialami oleh 

negara Argentina dan Turki. Investor berbondong-bondong menjual berbagai mata uang negara 

berkembang di tengah kekhawatiran akan krisis keuangan yang terjadi di negara-negara 

tersebut. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap dolar AS sebagai instrumen safe haven 

semakin meningkat sehingga terjadi mendorong apresiasi yang tinggi atas mata uang tersebut. 

Grafik 1. Apresiasi/Depresiasi Mata Uang Dunia terhadap Dolar AS 
(persen, ytd 24 Agustus 2018) 

 

Sumber: Bloomberg  

Selain faktor eksternal tersebut, tekanan terhadap pergerakan nilai tukar datang dari internal 

akibat kebutuhan valas untuk pembayaran utang dan pelebaran current account deficit bagi 

beberapa negara. Tidak dapat dipungkiri, terdapat beberapa negara yang kondisi 

fundamentalnya lebih berat dibanding yang lain, seperti Turki dan Argentina. Kedua negara 

tersebut tengah menghadapi krisis yang disebabkan oleh kombinasi tekanan eksternal serta 

kondisi fundamental ekonomi yang rentan seperti inflasi yang tinggi serta isu kredibilitas 
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kebijakan dan independensi otoritas moneter. Sepanjang tahun 2018, mata uang Lira Turki dan 

Peso Argentina sudah terdepresiasi lebih dari 60 persen. Dengan proyeksi normalisasi kebijakan 

moneter AS yang akan terus berlanjut serta ketidakpastian kebijakan global yang masih tinggi, 

tekanan pada pasar keuangan negara-negara berkembang diperkirakan akan terus berlanjut 

dalam beberapa waktu ke depan. Dengan demikian, kondisi fundamental ekonomi negara-

negara berkembang perlu untuk terus diperkuat melalui kebijakan yang kredibel untuk 

mendukung stabilitas dan mengurangi kerentanan. 

Prospek Pertumbuhan Global 

Tekanan di sektor keuangan global menjadi salah satu tantangan yang membayangi pertumbuhan 

ekonomi global di tahun 2018 dan ke depan. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 dan 2019 

diperkirakan berada di tingkat 3,9 persen. Negara berkembang masih menjadi motor utama 

pemulihan ekonomi global, dengan proyeksi pertumbuhan 5,1 persen di tahun 2019, atau 

meningkat dibandingkan proyeksi pertumbuhan tahun 2018 sebesar 4,9 persen. Sementara itu 

pertumbuhan ekonomi kelompok negara maju diperkirakan melambat dari 2,4 persen di tahun 

2018 menjadi 2,2 persen di tahun 2019. Meski stagnan, pertumbuhan ekonomi global sebesar 

3,9 persen merupakan tingkat pertumbuhan yang cukup sehat dan menjadi yang tertinggi pasca 

krisis keuangan global. Hal tersebut menunjukkan tingkat permintaan global yang masih sangat 

baik, meskipun berbagai risiko dan tantangan juga tinggi. 

Tabel  1.  Pertumbuhan Ekonomi Global 
(persen, yoy) 

 

 2017 2018P 2019P 
PERTUMBUHAN PDB GLOBAL 3,70 3,90 3,90 
Negara Maju 2,40 2,40 2,20 
   Amerika Serikat 2,30 2,90 2,70 
   Zona Euro 2,40 2,20 1,90 
        Jerman 2,50 2,20 2,10 
        Perancis 2,30 1,80 1,70 
        Italia 1,50 1,20 1,00 
   Inggris 1,70 1,40 1,50 
   Jepang 1,70 1,00 0,90 
Negara Berkembang 4,70 4,90 5,10 
   Tiongkok 6,90 6,60 6,40 
   India 6,70 7,30 7,50 
   ASEAN-5 5,30 5,30 5,30 

    
PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN 5,10 4,80 4,50 

Sumber: IMF  

Selain tekanan sektor keuangan, berbagai faktor risiko masih membayangi prospek perekonomian 

global terutama yang bersumber dari perubahan arah kebijakan secara fundamental yang diambil 

oleh negara besar. Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang 

dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan 

tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru saja pulih 

pasca krisis keuangan global, serta menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang 

memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan. Berbagai sentimen negatif yang mengarah pada 

langkah protektif dan prospek pertumbuhan beberapa perekonomian besar yang belum solid 

membuat proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia di tahun 2018 dan 2019 mengalami 

perlambatan masing-masing menjadi 4,8 persen dan 4,5 persen. 
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B. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2018: Melebihi Ekspektasi namun 

Kinerja Investasi dan Manufaktur Dapat Lebih Ditingkatkan 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2018 tumbuh 5,27 persen, meningkat dibanding 

kinerja periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh sebesar 5,01 persen. Angka 

pertumbuhan ini  merupakan yang tertinggi sejak triwulan IV 2013 (5,58 persen), dan melebihi 

ekspektasi dan perkiraan sejumlah lembaga ekonomi. Pendorong utama kinerja pertumbuhan 

pada periode ini adalah komponen konsumsi masyarakat dan Sektor Perdagangan yang 

meningkat terkait dengan momentum aktivitas hari raya Idul Fitri yang bersamaan dengan libur 

panjang tahun ajaran sekolah. Di sisi lain, komponen investasi dan Industri Pengolahan 

(manufaktur) yang tumbuh terbatas diduga akibat jumlah hari kerja efektif untuk aktivitas 

produksi yang lebih sedikit. 

Tabel 2. Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran 

(persen, yoy) 

 

Komponen 
Pengeluaran 

(YoY) 

2016 
 

2017 2018 

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 S1 

Konsumsi 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 5,22 5,11 

Konsumsi 
Pemerintah 

3,43 6,21 -2,95 -4,03 -0,14 2,69 -1,92 3,48 3,81 2,14 2,74 5,26 4,17 

PMTB 4,67 4,18 4,24 4,79 4,47 4,77 5,34 7,08 7,27 6,15 7,95 5,87 6,89 

Ekspor -3,10 -1,50 -5,75 4,15 -1,57 8,41 2,80 17,01 8,50 9,09 6,09 7,70 6,89 

Impor -5,04 -3,47 -4,13 2,72 -2,45 4,81 0,20 15,46 11,81 8,06 12,66 15,17 13,90 

 PDB 4,94 5,21 5,03 4,94 5,03 5,01 5,01 5,06 5,19 5,07 5,06 5,27 5,17 
Sumber: BPS  

Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung terjaganya 

tingkat inflasi di tengah momen hari raya Idul Fitri dan liburan panjang yang mendorong 

peningkatan penjualan eceran. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan tiga komponen 

terbesar pembentuk konsumsi yaitu makan dan minum, transportasi dan komunikasi, serta 

perumahan. Konsumsi listrik serta penjualan kendaraan bermotor juga tumbuh positif meskipun 

melambat di akhir triwulan II. Selain itu, pertumbuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada 

lapisan menengah ke bawah, juga terdorong oleh penyaluran bantuan sosial Pemerintah yang 

lebih tepat waktu. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Retail Sales Index (RSI) juga meningkat 

cukup signifikan, menggambarkan positifnya keyakinan masyarakat terhadap kondisi 

perekonomian masih cukup kuat sehingga mendorong tingkat konsumsi rumah tangga.  

Selain itu, kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah yang berlangsung 

pada tanggal 27 Juni 2018 juga berdampak positif terhadap peningkatan tingkat pertumbuhan 

konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT). Dari sisi konsumsi pemerintah, kinerjanya 

juga tumbuh lebih baik terutama didukung oleh kenaikan belanja pegawai terkait perluasan dan 

kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan tingkat penyerapan belanja barang dan bantuan sosial. 

Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,87 persen, relatif melambat 

jika dibanding kinerja pada triwulan sebelumnya, meskipun sedikit lebih tinggi dari triwulan II 2017. 

Seluruh komponen investasi mampu tumbuh positif, kecuali komponen Produk Kekayaan 

Intelektual. Kinerja investasi bangunan, sebagai komponen terbesar pembentuk PMTB, menjadi 

faktor utama yang menyebabkan kinerja komponen ini melambat. Jumlah hari kerja yang lebih 

sedikit mengurangi jumlah jam kerja efektif pekerjaan konstruksi, terutama perumahan, 
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diperkirakan berdampak pada perlambatan kinerja investasi bangunan. Hal ini terkonfirmasi oleh 

pertumbuhan konsumsi semen dan penjualan mobil komersial yang turut melambat. Meski 

demikian, investasi mesin dan perlengkapan masih tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan 

produksi mesin dan peralatan baik dari produsen domestik maupun impor. Begitu pula investasi 

kendaraan, masih mampu tumbuh positif seiring dengan pertumbuhan penjualan kendaraan 

bermotor. Sementara itu, salah satu indikator investasi yaitu penyaluran kredit mencatatkan 

pertumbuhan dua digit pada bulan Mei 2018, di mana Kredit Modal Kerja (KMK) tumbuh dua 

digit dan Kredit Investasi juga terus meningkat. 

Seiring dengan kinerja PMTB, realisasi penanaman modal di triwulan II juga relatif melambat, 

disebabkan oleh kontraksi pada realisasi penanaman modal asing. Dinamika pergerakan nilai tukar 

rupiah serta dan iklim politik dalam negeri menjelang pemilihan umum diduga mendorong 

banyak investor mengambil sikap wait and see. Selain itu, ketidakpastian perekonomian global 

seperti adanya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok juga turut membuat investor global 

cenderung bersikap lebih hati-hati. Namun demikian, kontribusi investasi dalam negeri (PMDN) 

masih mengalami penguatan dengan tumbuh sebesar 32,1 persen, lebih tinggi dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan ini, Sektor Pertambangan menjadi sektor 

yang mencatatkan realisasi investasi terbesar, investasi terutama pada pembangunan smelter. 

Selain itu, investasi di sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi juga meningkat cukup 

signifikan seiring dengan kinerja baik di PDB. 

Dari sisi perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, mampu tumbuh tinggi. Impor 

kembali tumbuh dua digit sebesar 15,17 persen, didukung tingginya peningkatan impor bahan 

baku dan barang modal. Sementara itu, kinerja ekspor juga tumbuh relatif tinggi sebesar 7,70 

persen. Lebih tingginya pertumbuhan impor dibanding ekspor tercermin pada data neraca 

perdagangan yang secara keseluruhan mengalami defisit sepanjang triwulan II. 

Pada periode ini terdapat pola yang sedikit berbeda (unusual pattern) pada komponen 

pengeluaran di mana pertumbuhan impor yang tinggi pada bahan baku dan barang modal tidak 

diiringi dengan pertumbuhan investasi yang tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh 

meningkatnya komponen perubahan inventori yang berkontribusi sebesar 1,01 persen terhadap 

total pertumbuhan nasional. Perubahan inventori tersebut dipengaruhi oleh permintaan yang 

tinggi dan ekspektasi dunia usaha terhadap kondisi ekonomi ke depan sehingga menciptakan 

peningkatan supply barang, namun pada saat yang bersamaan terdapat libur hari raya yang 

menyebabkan jumlah hari kerja yang lebih sedikit. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 

cukup banyak material yang belum dimanfaatkan secara optimal baik hasil produksi domestik 

maupun barang impor yang diperkirakan akan menjadi bagian konsumsi atau PMTB pada periode 

berikutnya.  

Dari sisi produksi, seluruh sektor mampu mencatat pertumbuhan positif pada triwulan II 2018. 

Secara umum, kinerja sektoral juga dipengaruhi oleh dua isu utama, yakni momen lebaran dan 

jumlah hari kerja efektif yang lebih sedikit. Ditinjau dari kontribusinya, pertumbuhan nasional 

terutama bersumber pada tiga sektor terbesar, yakni: Industri Pengolahan, Pertanian, dan 

Perdagangan. Kinerja sektor-sektor tersebut mengalami peningkatan dibanding periode yang 

sama tahun sebelumnya meskipun masih di bawah rata-rata nasional.  
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Tabel 3. Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha.   

(persen, yoy) 

Lapangan Usaha 
2016 2017 2018 

Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 S1 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,47 3,48 3,18 5,53 3,36 7,15 3,23 2,77 2,24 3,81 3,29 4,76 4,05 

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 2,21 1,47 

Industri Pengolahan 4,68 4,62 4,47 3,28 4,26 4,28 3,50 4,85 4,46 4,27 4,56 3,97 4,26 

Konstruksi 7,35 6,09 4,69 3,11 5,26 1,80 -2,09 4,88 2,50 1,76 3,33 7,29 5,30 

Perdagangan Besar dan Eceran 6,76 5,12 4,95 4,21 5,22 5,96 6,94 6,98 7,23 6,79 7,35 5,73 6,53 

Transportasi & Pergudangan 4,31 4,28 3,66 3,87 4,03 4,61 3,47 5,20 4,47 4,44 4,93 5,24 5,09 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,42 6,52 8,18 7,64 7,45 8,06 8,80 8,88 8,21 8,49 8,59 8,59 8,59 

Informasi dan Komunikasi 7,58 9,31 8,93 9,62 8,88 10,48 11,06 8,82 8,99 9,81 8,52 6,06 7,26 

Jasa Keuangan dan Asuransi 9,32 13,60 9,04 4,18 8,90 5,99 5,94 6,16 3,85 5,48 4,33 3,02 3,67 

Jasa-jasa lainnya 5,87 5,52 4,52 3,84 4,91 4,28 3,90 4,80 6,31 4,85 5,62 6,18 5,90 

PDB 4,94 5,21 5,03 4,94 5,03 5,01 5,01 5,06 5,19 5,07 5,06 5,27 5,17 
 

Sumber: BPS  

Kinerja sektor Industri Pengolahan (manufaktur) menjadi perhatian dikarenakan kinerjanya yang 

belum optimal. Sektor ini hanya mampu tumbuh 3,97 persen, lebih baik dibanding kinerja 

pertumbuhan pada triwulan II 2017 (3,50 persen) namun melambat jika dibanding capaian pada 

triwulan sebelumnya (4,56 persen). Secara umum, kinerja sektor ini mendapat dorongan 

peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan barang yang terkait momen lebaran, 

terutama pada industri makanan minuman, tekstil, alas kaki, karet, dan alat angkutan. Namun 

demikian, beberapa kelompok industri lainnya mengalami perlambatan dan kontraksi 

pertumbuhan diduga akibat jumlah hari kerja efektif yang berkurang, seperti pada industri 

barang elektronik,  kimia dan farmasi, serta produk kertas. 

Kinerja sektor Pertanian mengalami perbaikan dengan tumbuh 4,76 persen, terutama didukung 

oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan hasil 

panen baik untuk kelompok tanaman pangan (padi) maupun hortikultura (sayur-sayuran). 

Dukungan sarana/prasarana dan upaya khusus pemerintah dalam mencegah kegagalan panen 

juga turut mendukung kinerja Sektor Pertanian pada triwulan ini. Di sisi lain, kelompok 

perkebunan dan perikanan tumbuh relatif melambat terutama akibat perlambatan ekspor 

minyak kelapa sawit dan penurunan aktivitas perikanan tangkap. 

Sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Sektor Perdagangan merupakan dua sektor yang 

menikmati peningkatan kinerja akibat faktor lebaran. Sektor Transportasi dan Pergudangan 

tumbuh 8,59 persen dimana seluruh jenis moda transportasi tumbuh tinggi terkait aktivitas 

perjalanan mudik dan liburan. Sektor Perdagangan juga mencatat peningkatan pertumbuhan, 

yakni sebesar 5,24 persen. Kinerja pertumbuhan sektor ini terdongkrak oleh aktivitas ritel di 

masa libur lebaran serta didukung oleh peningkatan penjualan kendaraan dan aktivitas ekspor 

impor. 

Di sisi lain, dua sektor yang biasanya tumbuh tinggi, yakni Sektor Konstruksi dan Sektor Informasi 

Komunikasi pada triwulan II 2018 ini mengalami perlambatan, meskipun masih tumbuh di atas 

rata-rata nasional. Kinerja Sektor Konstruksi tumbuh melambat sejalan dengan kinerja investasi 

bangunan terkait progres sektor perumahan (properti) yang relatif menurun sepanjang triwulan 

II. Hal ini juga didukung oleh data penjualan semen yang relatif mengalami penurunan. Sektor 

Informasi dan Komunikasi juga hanya mampu tumbuh 6,1 persen lebih rendah jika dibanding 

kinerja periode yang sama tahun lalu (11,1 persen), disebabkan oleh penurunan kinerja beberapa 

perusahaan operator komunikasi. Aturan terkait kewajiban registrasi konsumen prabayar diduga 

menjadi penyebab utama turunnya permintaan/penyediaan atas jasa komunikasi dimaksud. 
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Dari sisi kewilayahan, pertumbuhan seluruh wilayah mengalami peningkatan pertumbuhan kecuali 

wilayah Kalimantan. Pertumbuhan Jawa dan Sumatera lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah 

lainnya, terkait dengan peningkatan kinerja sektor sekunder dan tersier. Pertumbuhan wilayah 

timur mengalami kenaikan tinggi lebih dikarenakan faktor tambang. Secara struktur ekonomi 

tidak banyak mengalami perubahan. Wilayah Jawa dan Sumatera masih memberikan kontribusi 

terbesar yakni sebesar 58,61 persen dan 21,54 persen. 

 

Boks 1. Pertama Kali Tingkat Kemiskinan Indonesia Mencapai Single Digit 

 
Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat tergambar dari penurunan tingkat kemiskinan, 

yaitu rasio jumlah penduduk miskin terhadap total populasi yang terus menurun dari tahun ke 

tahun. Indonesia sempat mengalami laju penurunan kemiskinan yang sangat cepat pada era 

Orde Baru. Di tahun 1970, tingkat kemiskinan berada di level yang sangat tinggi yakni 60 

persen, artinya lebih dari setengah populasi penduduk Indonesia berada di jurang kemiskinan. 

Hingga tahun 1996 atau sebelum krisis ekonomi menerpa Indonesia, tingkat kemiskinan terus 

menurun hingga menyentuh level 11,30 persen. Namun Krisis ekonomi  yang menerpa 

Indonesia di tahun 1997 telah mengakibatkan angka kemiskinan meningkat relatif tinggi 

menjadi sebesar 24,20 persen  di tahun 1998. Di tahun-tahun berikutnya, perekonomian 

domestik terus membaik yang diiringi oleh berbagai program pengentasan kemiskinan 

Pemerintah sehingga angka kemiskinan mengalami tren penurunan hingga menjadi 11,25 

persen di Maret 2014 dan akhirnya berada pada tingkat 9,82 persen di tahun 2018. 

Grafik 2. Kemiskinan di Indonesia 

 

Sumber: BPS, diolah  

Dalam rangka mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, 

Pemerintah telah menyusun strategi kebijakan melalui pengurangan beban masyarakat miskin 

dan rentan miskin serta peningkatan kapasitas penghasilan yang dapat diperoleh masyarakat 

(income-generating capacities). Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendorong arus 

investasi langsung di dalam negeri. Investasi yang meningkat telah mampu mendorong 

terciptanya lapangan kerja yang lebih luas dan pada akhirnya dapat membantu masyarakat 

meningkatkan pendapatan untuk lepas dari kemiskinan. Selain itu, Pemerintah telah berhasil 

meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan untuk menjaga tingkat inflasi yang 

rendah dan stabil serta peningkatan efektivitas program bantuan dan perlindungan sosial.  
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C. Stabilitas Ekonomi Makro Indonesia Terjaga di Tengah Volatilitas Global 

Inflasi 

Laju inflasi bulan Januari – Agustus 2018 masih relatif terkendali didukung masih relatif rendahnya 

inflasi inti dan harga diatur Pemerintah, di tengah risiko tekanan inflasi harga bergejolak.  Laju 

inflasi bulan pada Agustus 2018 terkendali sebesar 2,13 persen (ytd) atau 3,20 persen (yoy), lebih 

rendah dibandingkan dengan laju inflasi Januari – Agustus 2017, 2,53 persen (ytd) atau 3,82 

persen (yoy). Tekanan inflasi terbesar berasal dari komponen harga bergejolak (volatile food) 

yang sedikit meningkat dikarenakan gangguan produktivitas komoditas peternakan. Meskipun 

demikian, laju inflasi komponen volatile food tahun ini masih terkendali, terutama pada masa 

Ramadan dan Idul Fitri. Sementara itu, inflasi komponen harga diatur Pemerintah (administered 

prices) melambat, dipengaruhi oleh kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubisidi yang dapat 

diimbangi oleh deflasi tarif transportasi setelah libur lebaran. Sementara itu, komponen inti 

masih relatif stabil dan terkendali pada kisaran 2,9 persen (yoy). Ke depan, beberapa risiko yang 

berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi bersumber dari faktor depresiasi nilai tukar Rupiah 

dan pergantian musim yang dapat berdampak pada kenaikan harga pangan. Meskipun begitu, 

laju inflasi tahun 2018 diperkirakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 3,5 ± 1 

persen. 

Tekanan inflasi komponen volatile food masih dalam tren meningkat di pertengahan tahun 2018. 

Setelah tekanan inflasi beras di awal tahun mereda, beberapa komoditas hortikultura dan 

perikanan memberikan sedikit tekanan. Meskipun demikian, inflasi komponen volatile food di 

Upaya untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan miskin, dilakukan melalui 

program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar 

(PIP), Bantuan Pangan, dan bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Di sisi 

lain, pemberian subsidi listrik, solar, LPG tabung 3 kg, dan minyak tanah masih terus dilakukan 

agar dapat mengurangi beban dan meningkatkan daya beli keluarga miskin dan rentan miskin. 

Pemerintah juga konsisten memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat secara 

bertahap melalui program JKN dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah terus berupaya 

meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program-progam tersebut dengan 

memperbaiki ketepatan sasaran yang diarahkan pada kelompok 40 persen masyarakat dengan 

status kesejahteraan terendah.  

Dampak nyata atas keberhasilan berbagai program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan 

adalah tingkat kemiskinan pertama kali dalam sejarah Indonesia mampu menyentuh angka single 

digit yaitu sebesar 9,82 persen atau terdapat 25,95 juta penduduk miskin di tanah air di Maret 

2018. Angka kemiskinan ini jauh lebih baik bila dibandingkan angka Maret 2014 yang mencapai 

11,25 persen atau terdapat 28,28 juta penduduk miskin. Meskipun angka kemiskinan telah 

mencapai single digit, hal yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah adalah tren laju 

penurunan kemiskinan yang relatif lambat jika dibandingkan dengan anggaran kemiskinan yang 

terus meningkat. Oleh karena itu, kualitas dan efektivitas program-program pengentasan 

kemiskinan perlu terus dilakukan sekarang dan di masa yang akan datang. 
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hari besar keagamaan nasional (HBKN) masih dapat terjaga di 3,12 persen (yoy) yang merupakan 

tingkat inflasi terendah pada masa HBKN dalam 8 tahun terakhir. Tekanan inflasi pangan sedikit 

meningkat di bulan Juli akibat kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Namun, 

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan segera menindaklanjuti melalui himbauan untuk 

menambah pasokan ke pasar kepada produsen. Tindak lanjut Pemerintah bersamaan penurunan 

jumlah konsumsi masyarakat atas daging ayam ras dan telur ayam ras di tengah Idul Adha 

mendorong harga turun di bulan Agustus bahkan mencatatkan deflasi. Selain itu, tekanan inflasi 

semakin tertahan dengan telah mulai masuknya musim panen beberapa komoditas hortikultura, 

terutama bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. 

Beberapa risiko masih membayangi komponen volatile food, terutama akibat faktor musim 

kemarau yang cukup panjang. Faktor tersebut dapat berdampak pada kenaikan harga, terutama 

bahan pangan strategis seperti beras dan produk hortikultura. Namun, pemerintah telah 

berupaya menjaga produktivitas padi dalam rangka mengantisipasi gejala kekeringan dengan 

melakukan percepatan tanam, di lahan yang belum mengalami kekeringan, penggunaan bibit 

padi lahan kering, serta penerapan teknologi untuk penyediaan air. Strategi lain yang juga 

ditempuh oleh Pemerintah adalah menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan strategis, 

melalui penambahan cadangan pangan serta penerapan kebijakan harga eceran tertinggi atau 

harga pangan strategis untuk beberapa komoditas.  

Inflasi komponen administered prices terkendali di tingkat yang rendah didukung oleh normalisasi 

tarif transportasi. Sepanjang Januari – Agustus 2018 tekanan inflasi tahun 2018 tercatat sebesar 

1,27 persen (ytd) atau 2,55 persen (yoy). Meskipun di bulan Juli, terdapat kenaikan harga BBM 

nonsubsidi seiring harga minyak mentah yang masih tinggi, tekanan tersebut dapat diredam oleh 

penurunan tarif angkutan udara, antarkota, dan kereta api sebesar -0,68 persen (mtm) seiring 

dengan kembali normalnya tingkat permintaan setelah masa Idul Fitri dan liburan sekolah 

selesai. Deflasi tarif angkutan udara masih berlanjut terjadi pada bulan Agustus 2018. 

Terkendalinya inflasi komponen administered prices ini juga didukung oleh kebijakan Pemerintah 

yang tidak menaikkan harga BBM, seperti Premium dan Solar dalam rangka menjaga daya beli 

masyarakat. Pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan penyesuaian harga 

energi, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan domestik, 

perkembangan konsumsi dan daya beli masyarakat, serta kesehatan fiskal APBN dan BUMN 

pelaksana tugas. 

Grafik 3. Komponen Pembentuk Inflasi hingga Agustus 2018 
(persen, ytd)  
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Sementara itu, komponen inti masih bergerak stabil dengan kecenderungan meningkat sepanjang 

tahun 2018. Tekanan inflasi inti masih terkendali pada kisaran 2,90 persen (yoy) di tengah 

pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tekanan inflasi inti di bulan Juli dan Agustus 

tercatat sedikit meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang berasal dari kenaikan 

harga biaya sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain biaya pendidikan, komoditas yang 

memberikan tekanan inflasi inti di bulan Juli-Agustus, antara lain meliputi tarif pulsa ponsel, sewa 

rumah, upah pembantu rumah tangga, serta kontrak rumah. Meskipun begitu, risiko pelemahan 

nilai tukar Rupiah juga masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak 

terhadap kenaikan inflasi. 

Suku Bunga dan Nilai Tukar 

Nilai tukar Rupiah dan tingkat suku bunga masih mengalami tekanan lanjutan namun masih dalam 

level yang terjaga. Pada 24 Agustus tahun 2018 nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp14.655 

per dolar AS, melemah 8,17 persen dibandingkan penutupan tahun lalu. Secara rata-rata, nilai 

tukar rupiah sampai periode tersebut adalah Rp13.926 per dolar AS, juga melemah dibandingkan 

rata-rata tahun 2017 yang mencapai Rp13.384 per dolar AS. 

Pelemahan ini terjadi sebagai imbas tekanan lanjutan dari sisi eksternal yang dipicu oleh sentimen 

perang dagang, rencana kenaikan kembali suku bunga acuan the Fed (2 kali lagi di sisa tahun 2018), 

dan kondisi kebijakan AS ditengah prospek perbaikan ekonomi AS. Kondisi ini menyebabkan 

investor menghindari instrumen berisiko (risk aversion) di negara-negara berkembang dan 

mendorong pembalikan aliran modal ke negara maju (flight to quality). Faktor global lain seperti 

ketegangan kebijakan perdagangan antara AS dan Tiongkok, beberapa risiko geopolitik baru 

(Turki), serta kenaikan harga minyak dunia juga berperan dalam terus berlanjutnya 

ketidakpastian pasar keuangan global. Dari sisi domestik, sentimen negatif yang mempengaruhi 

pergerakan nilai tukar Rupiah antara lain adalah rilis data defisit transaksi berjalan Indonesia yang 

melebar sampai 3 persen per PDB pada triwulan II tahun 2018. 

Pelemahan nilai tukar di triwulan ke II 2018 tidak hanya dialami oleh Rupiah namun juga oleh mata 

uang negara lain. Nilai tukar USD secara umum menguat pada berbagai mata uang global. Di 

kawasan Asia, pelemahan Yuan menjadi penyebab utama pelemahan mata uang negara lainnya 

terutama yang merupakan mitra dagang Tiongkok. Mata uang di kawasan Asia yang mengalami 

pelemahan di akhir triwulan II 2018 antara lain India sebesar 8 persen dan Filipina sebesar 7 

persen. Kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang masih cukup kuat serta didukung 

sentimen positif investor domestik mampu menahan depresiasi Rupiah sehingga masih berada 

dalam tingkat yang wajar. 

Walaupun ekonomi Indonesia sampai triwulan II 2018 menunjukan pencapaian yang baik dan 

stabil, terdapat tantangan yang berasal dari sisi neraca perdagangan yang mencatatkan defisit 

sejalan dengan peningkatan kegiatan produksi dan investasi. Untuk mengelola tekanan Rupiah 

yang berasal dari defisit perdagangan ini, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan 

mengupayakan usaha untuk mendorong ekspor dan mengendalikan impor terutama.  Posisi 

cadangan devisa Indonesia akhir Juli tahun 2018 tercatat sebesar 118,3 miliar dolar AS, setara 

dengan pembiayaan 6,9 bulan impor atau 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri 

pemerintah. Tingkat cadangan devisa ini mampu mendukung kebijakan stabilisasi rupiah.  
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Suku bunga dalam negeri bergerak merespon sentimen kenaikan suku bunga the Fed. Periode April 

- Juli 2018, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 3 kali sampai ke level 

5,25 persen. Hal ini ditempuh oleh Bank Indonesia sebagai upaya menjaga stabilitas sekaligus 

mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik. Kenaikan ini mendorong suku bunga 

kredit meningkat pada kisaran 2-6 bps dari April hingga akhir Juli. Hal ini tentunya dapat 

memberikan pengaruh bagi para pelaku usaha. Di saat yang bersamaan tingkat suku bunga 

simpanan juga meningkat pada kisaran 13-37 bps. Pergerakan suku bunga kredit maupun 

simpanan ini akan mempengaruhi likuiditas perbankan di tengah kenaikan suku bunga acuan. 

Berbagai bauran kebijakan yang disiapkan pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan akan 

mendukung fleksibilitas manajemen likuiditas dan intermediasi perbankan untuk mendukung 

stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Dari sisi pasar keuangan, kebijakan reaktivasi Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) tenor 9 bulan dan 12 bulan serta penerbitan Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS) oleh Bank Indonesia menjadi kebijakan yang dijalankan Bank Indonesia untuk 

menjaga pasar keuangan Indonesia tetap menarik bagi investor asing. Penerbitan SBI dan SBIS 

ini diharapkan menjadi tambahan opsi instrumen pasar keuangan Indonesia bagi investor asing. 

Pada lelang instrumen tersebut pada 23 Juli 2018, Bank Indonesia berhasil menarik investasi 

lebih dari Rp6 triliun. 

Kondisi pergerakan pasar keuangan Indonesia menunjukkan sinyal yang positif, namun pergerakan 

aliran dana asing di pasar keuangan Indonesia menjadi faktor yang perlu terus diperhatikan. 

Sampai 23 Agustus 2018 telah terjadi aliran keluar dari dana asing di pasar keuangan Indonesia 

sebesar Rp39,94 triliun. Aliran dana keluar ini terjadi di pasar saham sebesar Rp51,14 trilun, lebih 

tinggi dari pembelian bersih yang dilakukan pemodal asing di pasar SUN yang sebesar Rp11,20 

triliun. Masih tingginya aliran dana asing yang masuk dari pasar SUN berdampak pada penurunan 

rata-rata tingkat suku bunga surat utang pemerintah, termasuk pada SPN 3 bulan. Realisasi SPN 

3 bulan pada bulan Juli yang mencapai 4,57 persen di tahun 2018. Angka ini lebih rendah dari 

angka asumsi APBN sebesar 5,0 persen. Namun, pergerakan moderasi suku bunga ini 

diperkirakan kembali meningkat dengan adanya potensi kenaikan suku bunga The Fed. Di sisi 

lain, pergerakan persepsi risiko investor yang digambarkan melalui credit default swap (CDS) 5 

tahun Indonesia menunjukan penurunan ke level 119,8 (per 23 Agustus 2018). Hal ini 

mencerminkan berkurangnya persepsi risiko terhadap surat utang Indonesia. Persepsi positif ini 

juga antara lain terbantu oleh pengumuman atas realisasi anggaran pemerintah periode 

semester pertama tahun 2018 yang menunjukkan pengelolaan APBN yang semakin sehat dan 

kuat. Realisasi APBN yang pruden juga turut memperkuat kepercayaan pasar terhadap 

perekonomian Indonesia.  

Neraca Pembayaran Indonesia 

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II 2018 masih tercatat defisit. Pelebaran defisit 

pada Transaksi Berjalan masih belum mampu ditutupi oleh surplus Transaksi Modal dan 

Finansial, meskipun pada periode ini juga mengalami peningkatan. Pola musiman yang dialami 

oleh komponen-komponen pada kedua Neraca Transaksi secara dominan berpengaruh pada 

kinerja NPI. Sementara itu faktor eksternal bersumber dari kenaikan harga komoditas energi dan 

perkembangan ekonomi global terutama yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi Amerika 

Serikat. 
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Neraca Transaksi Berjalan mencatatkan defisit terdalam dalam empat tahun terakhir. Pada 

periode ini, defisit Transaksi Berjalan tercatat sebesar USD8,0 miliar (3,0 persen terhadap PDB). 

Dalam pencatatan Neraca Pembayaran Indonesia, defisit Transaksi Berjalan dalam nilai yang 

tinggi pernah dialami pada triwulan II 2013 dan triwulan II 2014, masing-masing tercatat sebesar 

USD10,1 miliar (4,2 persen terhadap PDB) dan USD9,6 miliar (4,3 persen terhadap PDB). Masih 

besarnya peranan komponen lain pada struktur ekonomi Indonesia, yaitu konsumsi dan PMTB, 

mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian kondisi global. 

Tekanan dari tingginya permintaan domestik atas barang impor seiring dengan lebaran dan libur 

sekolah telah mempengaruhi kinerja perdagangan barang, baik impor non migas maupun migas. 

Defisit neraca migas yang melebar, dipicu oleh masih tingginya harga minyak mentah global dan 

tingginya kebutuhan produk minyak dalam negeri. Dengan metode pencatatan Free on Board 

(FOB), Neraca Perdagangan Barang memang masih mencatat surplus sebesar USD289 juta, yang 

merupakan surplus terendah dalam lima tahun terakhir. 

Grafik  4. (a)  Neraca Pembayaran Indonesia dan (b) Cadangan Devisa Indonesia 

 

 

(a) (b) 

Sumber: Bank Indonesia  

Sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan dan harga minyak yang tinggi, defisit Neraca 
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menggerus surplus jasa perjalanan (travel/tourism). Kemudahan dan biaya murah untuk 

melakukan perjalanan ke luar negeri, menjadi pendorong tingginya pertumbuhan jumlah 
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menurunnya lama kunjungan wisatawan mancanegara, menyebabkan nilai ekspor jasa 

perjalanan jauh lebih rendah dari triwulan sebelumnya. 

Dari sisi Pendapatan Primer, pelebaran defisit terjadi seiring dengan jatuh temponya pembayaran 

bunga pinjaman luar negeri serta peningkatan dividen atas investasi portofolio. Sementara 

Pendapatan Sekunder, adanya kenaikan remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang 

sebagian bekerja di wilayah Asia Pasifik, telah memberikan tambahan surplus Pendapatan 
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Sekunder. Pada periode ini juga terdapat peningkatan penerimaan hibah LN oleh pemerintah.  

Adanya risiko pelebaran defisit Transaksi Berjalan yang berdampak pada stabilitas perekonomian 

Indonesia, telah mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif. Beberapa langkah 

yang diambil diantaranya: 1) penambahan kuota produksi batu bara tahun 2018 sebesar 100 juta 

ton guna meningkatkan ekspor tanpa dikenakan kewajiban domestik market obligation (DMO); 

2) pemberian insentif fiskal dan prosedural untuk industri berorientasi ekspor terutama ke pasar 

non tradisional; 3) mendorong pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri untuk proyek 

infrastruktur; 4) mempercepat penerapan Biodiesel 20 persen untuk mensubtitusi penggunan 

solar; 5) mendorong peningkatan penggunaan barang konsumsi produk dalam negeri guna 

pengendalian impor barang konsumsi; 6) percepatan pengembangan destinasi wisata prioritas 

nasional melalui penguatan akses, atraksi, dan amenitas; 7) menetapkan skema pembiayaan 

kredit sektor pariwisata dengan bunga rendah, yaitu 7 persen melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

di sektor pariwisata.  

Sementara dalam upaya mengurangi tekanan defisit pendapatan primer, Pemerintah telah 

meningkatkan penerbitan portofolio yang ditargetkan pada pembeli domestik. Melalui kebijakan 

ini diharapkan mampu mengendalikan tingginya pembayaran pendapatan atas investasi 

portofolio ke luar negeri di masa yang akan datang. Untuk mendorong peningkatan remitansi, 

Pemerintah juga terus melakukan Pengembangan pendidikan vokasi yang akan meningkatkan 

keahlian calon tenaga kerja Indonesia. 

Perkembangan sampai dengan semester I 2018 ini perlu diwaspadai. Transaksi Berjalan sebagai 

indikator perdagangan internasional yang mencakup neraca perdagangan dan keseimbangan 

dalam pembayaran berada pada level defisit yang akan jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi 

dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 dan 2017, Transaksi Berjalan mengalami defisit sebesar 

Tabel  4.  Neraca Pembayaran Indonesia  
(USD miliar) 

 

  

Sumber: Bank Indonesia  

Q1 Q2 S1

Transaksi Berjalan -17,0 -17,3 -5,7 -8,0 -13,7

A. Barang 15,3 18,8 2,3 0,3 2,6

- Ekspor, fob 144,5 168,9 44,4 43,8 88,1

- Impor, fob -129,2 -150,1 -42,1 -43,5 -85,5

a. Non-migas 20,1 26,1 4,7 3,0 7,8

b. Migas -4,8 -7,3 -2,4 -2,7 -5,2

B. Jasa-jasa, Pendapatan Primer & -32,2 -36,1 -8,0 -8,3 16,4

Sekunder

Transaksi Modal dan Finansial 29,3 29,2 2,4 4,0 6,5

A. Investasi Langsung 16,1 19,4 2,9 2,5 5,4

B. Investasi Portofolio 19,0 20,6 -1,2 0,1 -1,1

C. Investasi Lainnya -5,8 -10,8 0,6 1,5 2,1

Neraca Keseluruhan 12,1 11,6 -3,9 -4,3 -8,2

Memorandum:

- Cadangan Devisa 116,4 130,2 126,0 119,8 119,8

Dalam bulan impor dan pembayaran ULN 8,4 8,3 7,7 6,9 6,9

Pemerintah

- Transaksi Berjalan (% PDB) -1,8 -1,7 -2,2 -3,0 -2,6

Komponen (miliar USD) 2016 2017
2018*
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USD17 miliar (-1,8 persen terhadap PDB) dan USD 17,3 miliar (-1,7 persen terhadap PDB). Pada 

semester I 2018 defisit Transaksi Berjalan justru meningkat hingga USD 13,7 miliar atau 

mendekati defisit dalam satu tahun. Kondisi ini perlu dihadapi dengan bauran kebijakan oleh 

Pemerintah bersama otoritas moneter, jasa keuangan dan pelaku usaha. 

Bauran kebijakan yang ditempuh akan berdampak dalam jangka pendek dan jangka panjang. 

Permasalahan defisit Transaksi Berjalan diatasi melalui peningkatan ekspor yang secara 

bersamaan melakukan pengendalian impor. Dalam jangka pendek, peningkatan kualitas 

pelayanan baik prosedural maupun fasilitas fiskal, serta kemudahan akses pembiayaan ekspor 

melalui LPEI. Sementara dalam jangka panjang, perbaikan struktural dan fundamental seperti 

kebijakan meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi berorientasi ekspor, serta 

mendorong industri bahan baku yang akan menjamin ketersediaan bahan baku guna industri 

berorientasi ekspor.  

Kinerja Transaksi Modal dan Finansial (TMF) di triwulan II 2018 mampu membukukan surplus 

menghadapi volatilitas pasar keuangan global yang cukup tinggi. Masih terjaganya perspektif 

positif investor terhadap iklim investasi di Indonesia mampu mendorong aliran dana masuk ke 

Indonesia, di tengah terbatasnya likuiditas di pasar keuangan emerging market. Hal ini tercermin 

dari besarnya aliran dana masuk pada komponen investasi langsung dan investasi lainnya, serta 

kinerja komponen investasi portofolio yang kembali mencatat surplus. Secara keseluruhan 

surplus TMF di triwulan II meningkat dari USD2,4 miliar di triwulan I 2018 menjadi sebesar USD4 

miliar atau 1,5 persen dari total PDB Indonesia.  

Namun demikian surplus TMF di triwulan II 2018 tersebut lebih rendah jika dibandingkan surplus 

triwulan II-2017 yang mencapai USD5,3 miliar. Penurunan surplus terutama disebabkan oleh 

turunnya performa Investasi Portofolio adanya capital outflow di pasar saham serta penurunan 

kepemilikan asing di pasar saham maupun SBN sebagai akibat dari tingginya ketidakpastian 

perekonomian global. 

Surplus investasi langsung masih cukup besar sejalan dengan tetap tingginya kegiatan investasi di 

dalam negeri. Pada triwulan II 2018 investasi langsung mampu mencatatkan surplus USD2,5 

miliar, meskipun sedikit lebih rendah jika dibandingkan surplus pada triwulan I 2018 sebesar 

USD2,9 miliar. Capaian tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan capaian pada Tw II 2017 

yang mencapai USD4,4 Miliar. Arus masuk investasi langsung terutama disumbang dari modal 

ekuitas yang meningkat mencapai USD5,3 miliar, seiring dengan adanya transaksi akusisi 

terhadap perusahaan domestik di sektor pertanian dan perdagangan oleh investor asing. Di sisi 

lain, terjadi kenaikan pembayaran utang kepada perusahaan afiliasi di luar negeri yang 

menyebabkan tertahannya surplus investasi langsung di periode ini. Adapun sektor ekonomi 

yang mengalami peningkatan arus modal investasi yaitu sektor manufaktur; pertanian, perikanan 

dan kehutanan; serta sektor perdagangan, investasi ketiga sektor tersebut mencapai 86,9 persen 

dari total investasi langsung atau USD4,8 miliar. 

Di tengah tekanan dari pasar keuangan global, investasi portofolio masih mampu mencatatkan 

surplus USD0,1 miliar mengalami penurunan jika dibandingkan periode trwulan-II 2017 yang 

mencapai USD8,1 miliar, namun demikain berbalik arah jika dibandingkan kinerja triwulan-I 2018 

yang tercatat defisit USD1,2 miliar. Tingginya volatilitas keuangan global mendorong investor 

asing untuk melakukan penjualan kepemilikan, baik di pasar saham maupun pasar SBN 



 

 Triwulan III 2018 | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal     25 

pemerintah. Total neto penjualan investor asing di di pasar SBN mencapai USD2,1 miliar 

sementara di pasar saham tercatat neto penjualan mencapai USD1,9 miliar, searah dengan 

pergerakan bursa regional. Namun demikian, masih cukup tingginya minat investor asing dalam 

membeli global bond Pemerintah yang mencapai USD 2,9 miliar serta obligasi korporasi global 

berjangka panjang mampu mengurangi tekanan yang berasal dari keluarnya dana asing tersebut 

sehingga mencatatkan surplus secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan persepsi investor asing 

yang masih cukup baik terhadap kinerja ekonomi domestik. Berdasarkan sektoral, penurunan 

defisit dari portofolio sektor swasta menjadi pendorong utama peningkatan kinerja investasi 

portofolio, di tengah turunnya surplus pada sektor publik. Sektor swasta mencatat defisit USD1 

miliar, lebih rendah dibandingkan defisit triwulan I 2018 sebesar USD3,5 miliar, sementara sektor 

publik mencatat surplus USD1 miliar, turun dibandingkan triwulan I 2018 yang surplus sebesar 

USD2,4 miliar.  

Sementara itu, penarikan yang cukup besar atas simpanan sektor swasta pada bank di luar negeri 

mendorong terjadinya surplus investasi lainnya sebesar USD1,5 miliar, membaik cukup signifikan 

jika dibandingkan dengan triwulan-II 2017 yang mencatatkan defisit USD7,2 miliar. Hal ini 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di dalam negeri, salah satunya guna 

antisipasi dalam menghadapi libur panjang selama Lebaran. Sementara itu dari sisi pemerintah, 

terjadi neto pembayaran pinjaman mencapai USD1,5 miliar selama triwulan II sesuai dengan pola 

musiman, setelah pada periode sebelumnya sempat mencatatkan neto penarikan pinjaman. 

Sementara dari Indikator Sustainabilitas Eksternal menunjukkan kondisi yang masih relatif 

terjaga dengan baik, diantaranya adalah sebagai berikut:  

- Rasio Transaksi Berjalan terhadap PDB mencapai defisit 3,0 persen menunjukkan pelebaran 

defisit dibandingkan pada triwulan II 2017 yang mencapai defisit 1,9 persen maupun Tw I 

2018 yang defisit 2,2 persen. 

- Rasio Ekspor ditambah  Impor Barang dan Jasa terhadap PDB mencapai 38,3 persen 

mengalami kenaikan dibandingkan triwulan II 2017 yang mencapai 34,3 persen, namun 

turun dibandingkan maupun triwulan I 2018 yang mencapai 39,4 persen. 

- Rasio Utang Luar Negeri total terhadap PDB  mencapai 34,1 persen membaik jika 

dibandingkan triwulan II 2017 yang mencapai 34,4 persen maupun triwulan I 2018 yang 

mencapai 34,8 persen. 

- Rasio Uang Luar Negeri total terhadap Cadangan Devisa mencapai 299.3 persen mengalami 

kenaikan cukup signifikan dibandingkan triwulan II 2017 yang mencapai 274 persen maupun 

triwulan I 2018 yang mencapai 285,1 persen. 

- Rasio Cadangan Devisa terhadap Total Utang Luar Negeri Jangka Pendek 2,23 (Juni 2018) 

masih dalam batas aman diatas 1 1 (Guidotti–Greenspan rule dalam Javier Guzmán Calafell 

dan Mishev). 

Sementara dalam upaya meningkatan arus modal masuk ke Indonesia, Pemerintah telah dan akan 

terus meningkatkan daya tarik investasi. Kebijakan yang ditempuh diantaranya melalui perbaikan 

daya saing dan kemudahan berusaha. Selain itu perbaikan fundamental perekonomian juga 

                                                           
1 sumber: 

- Javier Guzmán Calafell dan Rodolfo Padilla del Bosque, 2003, The Ratio Of International Reserves To Short-Term External Debt 
As An Indicator Of External Vulnerability: Some Lessons From The Experience Of Mexico And Other Emerging Economies, G4 
Occasional Paper Series, No. G-24.  

- Risto Hadzi Mishev (2010). “Information of the Exchange rate Stability in 2010”. 
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terus dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara 

dengan perekonomian yang sehat dan kompetitif. 

Neraca Perdagangan Indonesia 

Ekspor Indonesia pada bulan Agustus 2018 tercatat sebesar USD15,8 miliar atau tumbuh 4,2 

persen (yoy). Pertumbuhan ekspor ini didorong oleh ekspor migas yang tumbuh sebesar 3,4 

persen (yoy) dan ekspor non migas 12,2 persen (yoy), yang disebabkan masih tingginya harga 

komoditas energi seperti minyak mentah dan batubara. Namun terdapat kecenderungan harga 

yang menurun setelah terjadinya puncak harga di bulan Juli 2018. 

Grafik 5. Pertumbuhan Ekspor Sektoral  
(Persen, ytd)  

 

    Sumber: Badan Pusat Statistik  

Secara sektoral, porsi ekspor manufaktur masih terbesar yaitu sekitar 72 persen dari total ekspor 

namun mengalami perlambatan tumbuh 6,1 persen (ytd). Sektor pertambangan menyumbang 17 

persen dan tumbuh 34,8 persen (ytd). Sedangkan sektor pertanian dengan porsi sekitar 2 persen 

masih tumbuh negatif 9,6 persen (ytd). Secara kumulatif, ekspor Indonesia hingga Agustus 2018 

mencapai  USD120,1 miliar atau tumbuh sebesar 10,4 persen (ytd). Ekspor non migas tumbuh 

11,1 persen dibandingkan periode Januari-Agustus 2108 sedangkan ekspor migas untuk periode 

yang sama tumbuh  sekitar 10 persen. Kinerja ekspor baik dari sisi pasar maupun produk belum 

menunjukkan adanya perubahan. Negara tujuan utama ekspor Indonesia masih didominasi oleh 

Tiongkok, Jepang, Amerika, dan India. Sementara produk ekspor  masih bertumpu pada batu 

bara, CPO, mesin dan peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya, serta produk karet dan 

olahannya.  

Tabel  5. Kontribusi Pertumbuhan Komponen Ekspor 
(Persen, ytd)  

Agustus-'18 Bulanan Kumulatif 

Pertumbuhan Kontribusi. Pertumbuhan Kontribusi. 

Total Ekspor 4,1%  10,4%  

Migas 12,2% 1,0% 14,0% 1,3% 

Non Migas 3,4% 3,1% 10,0% 9,1% 

  - Pertanian -21,0% -0,5% -9,6% -0,2% 

  - Manufaktur 1,8% 1,3% 6,1% 4,6% 

  - Pertambangan 17,8% 2,3% 34,8% 4,7% 
 

    Sumber: Badan Pusat Statistik  
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Dari sisi Impor, pada bulan Agustus tercatat sebesar USD16,8 miliar dan tumbuh 24,7 persen (yoy). 

Tingginya pertumbuhan impor ini sesuai pola musiman pasca libur HBKN, yang tercermin dari 

lonjakan impor komoditas non migas dan migas. Pertumbuhan impor non migas dan migas 

masing masing tercatat sebesar 20,0 persen (yoy) dan 51,4 persen (yoy). Secara kumulatif, 

Januari – Agustus 2018, impor tercatat sebesar USD124,2 miliar atau tumbuh 24,5 persen (ytd), 

lebih cepat dari pertumbuhan ekspor untuk periode yang sama. Tingginya laju pertumbuhan 

impor ini seiring dengan pertumbuhan impor non migas dan migas yang masing masing tercatat 

tumbuh 23,8 persen (ytd) dan 28,3 persen (ytd). 

Tabel  6. Kontribusi Pertumbuhan Komponen Impor 
(Persen, ytd)  

 

Agustus-'18 Bulanan   Kumulatif 

  Pertumbuhan Kontribusi Pertumbuhan Kontribusi 

Total  Impor 24,7% 24,7% 24,5% 24,5% 

Migas 51,4% 7,7% 28,3% 4,4% 

Non Migas 20,0% 17,0% 23,8% 20,2% 

      

Br. Konsumsi 30,2% 2,7% 27,4% 2,5% 

Bhn. Baku 24,6% 18,5% 23,2% 17,6% 

Br. Modal 21,9% 3,5% 29,2% 4,4% 
    Sumber: Badan Pusat Statistik  

Menurut golongan penggunaan barang, setelah mengalami lonjakan impor barang konsumsi di 

bulan sebelumnya, pada bulan Agustus melambat menjadi 30,2 persen (yoy), terutama bersumber 

dari impor makanan dan minuman (process) untuk rumah tangga. Sementara impor bahan baku 

dan barang modal masing-masing tumbuh 24,6 persen (yoy) dan 21,9 persen (yoy).  Komoditas 

impor tertinggi masih didominasi oleh mesin-mesin/pesawat mekanik, minyak dan gas, 

mesin/peralatan listrik, besi dan baja, serta plastik dan barang dari plastik. Negara sumber asal 

impor nonmigas tersebut antara lain berasal dari negara utama yaitu Tiongkok (27,6 persen), 

Jepang (11,5 persen) dan Thailand (7,0 persen). 

Grafik  6. Pertumbuhan Impor Menurut Penggunaan 
(persen, yoy) 

 

     Sumber: BPS  

Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan barang Indonesia bulan Agustus 2018 

tercatat defisit sebesar USD1,02 Miliar. Defisit ini bersumber dari membesarnya defisit neraca 

migas hingga menjadi USD1,66 Miliar dan surplus neraca non migas sebesar USD0,64 Miliar. 

Secara kumulatif, periode Januari – Agustus 2018 masih tercatat defisit sebesar USD4,09 Miliar. 
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Dengan kontribusi surplus di neraca non migas sebesar USD4,27 miliar dan defisit neraca migas 

sebesar USD8,36 Miliar. Sementara itu untuk periode Juli – Agustus, dua bulan dalam triwulan III 

2018, tercatat defisit neraca perdagangan sebesar USD3,03 miliar. Dengan metode FOB, defisit 

neraca perdagangan akan mencapai sekitar USD2,33 miliar dan akan memberikan risiko 

pelebaran defisit Transaksi Berjalan di triwulan III 2018. 

Grafik  7.  Neraca Perdagangan Indonesia 

(juta USD) 

 

   Sumber: Badan Pusat Statistik  

Dalam rangka menjaga stabilitas di tengah fluktuasi sektor keuangan global, Pemerintah 

memandang perlu untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan terutama yang bersumber 

dari lonjakan impor. Untuk itu, Pemerintah menjalankan sejumlah bauran kebijakan. Pemerintah 

melakukan peninjauan ulang terhadap proyek-proyek infrastruktur Pemerintah khususnya 

proyek strategi nasional, implementasi penggunaan Biodiesel (B-20) untuk mengurangi impor 

bahan bakar solar, serta melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan terhadap  barang 

konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik. Selain itu, Pemerintah terus 

mendorong peningkatan ekspor Indonesia diantaranya melalui: (1) pemberlakuan layanan online 

(Online Single Submission) dan pengelolaan dampak Post-Border; (2) Pemberian Insentif 

Peningkatan daya saing ekspor dan kemudahan investasi; dan (3) Perluasan Pasar Ekspor Baru 

dan mendorong perlakuan Mutual Recognition Agreement (MRA) di Negara Tujuan.  

D. Kinerja Perbankan Masih Stabil 

Hingga semester I 2018, industri perbankan masih menunjukkan kondisi yang financially sound 

dengan kinerja intermediasi yang stabil. Kredit perbankan menunjukkan tren menguat meskipun 

Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan moderat. Tingkat permodalan perbankan 

terjaga di level yang tinggi sementara likuiditas sedikit mengetat namun tetap memadai untuk 

mendukung ekspansi kredit dan mengantisipasi potensi peningkatan risiko.  

Aset dan sumber dana 

Pertumbuhan aset perbankan relatif stabil hingga semester I 2018. Aset perbankan pada triwulan 

II 2018 mencapai 7.650,5 triliun atau tumbuh 8,89 persen (yoy), meningkat dibandingkan 

triwulan I 2018 sebesar 8,79 persen (yoy). Persentase aset terhadap PDB mencapai 51,52 persen, 

menurun jika dibandingkan posisi triwulan II 2017 yang sebesar 51,70 namun membaik jika 

dibandingkan Maret 2018 sebesar 50,03 persen. Menguatnya pertumbuhan aset perbankan 
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terutama didorong oleh mulai pulihnya kinerja penyaluran kredit perbankan. Secara komposisi, 

porsi aset tertinggi dimiliki oleh Bank Persero yaitu sebesar 39,9 persen, diikuti oleh Bank Umum 

Swasta Nasional (BUSN) Devisa sebesar 39,6 persen dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

dengan 8,4 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 

5,9 persen, 4,9 persen, dan 1,2 persen.  

DPK masih menjadi sumber dana utama perbankan dengan porsi mencapai 87,47 persen, sedikit 

lebih rendah dibanding akhir tahun 2017 yang sebesar 89,33 persen maupun posisi triwulan I 2018 

sebesar 89,18 persen. Sampai dengan triwulan II 2018, DPK perbankan mencapai Rp5.398,81 

triliun atau tumbuh sebesar 6,99 persen (yoy). Pertumbuhan DPK terus menurun jika 

dibandingkan triwulan IV 2017 dan triwulan I 2018 sebesar 9,35 dan 7,66 persen secara yoy. Jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2017 memang mengalami penurunan yang cukup 

signifikan. Hal ini turut dipengaruhi oleh base effect 2017 akibat tax amnesty yang menyebabkan 

pertumbuhan DPK di tahun 2017 tumbuh lebih tinggi dari biasanya. Selain itu tahun pada tahun 

2017 pemerintah sedang dalam posisi ekspansif melakukan pembangunan infrastruktur.  

Grafik  8. (a)  Aset Perbankan  dan (b) Pertumbuhan DPK  

(persen, yoy) 

    

(a) (b) 

   Sumber: Statistik Perbankan Indonesia  

Selanjutnya, perlambatan DPK hingga Juni 2018 utamanya terjadi pada instrumen deposito atau 

simpanan berjangka rupiah yang turun dari 6,37 persen pada triwulan I 2018 ke 2,68 persen di 

triwulan II 2018 secara tahunan. Hal ini didorong oleh tren penurunan suku bunga simpanan 

seluruh tenor dan penarikan dana oleh korporasi, Pemerintah dan masyarakat untuk kebutuhan 

puasa dan hari raya Idul Fitri. Sejumlah indikasi perkembangan makroekonomi juga diperkirakan 

turut mempengaruhi kegiatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang belum agresif dan revisi 

pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 5,2 persen menunjukkan pendapatan masyarakat 

belum akan mengalami peningkatan yang signifikan.  

Selain itu, satu catatan penting dari perkembangan DPK hingga Juni adalah menguatnya 

pertumbuhan DPK dalam valuta asing. Hingga Juni, DPK dalam valuta asing tumbuh menguat 

mencapai 5,64 persen (yoy) seiring pelemahan rupiah yang mendorong masyarakat untuk 

menabung dalam valuta asing. Komposisi DPK masih didominasi oleh simpanan berjangka 

dengan porsi mencapai 43,90 persen pada akhir triwulan II 2018 diikuti dengan diikuti oleh 

tabungan dan giro masing-masing sebesar 31,81 persen dan 24,29 persen. Dengan porsi yang 

besar, penurunan simpanan berjangka pada triwulan II 2018 cukup besar mempengaruhi 

penurunan DPK.  
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Grafik  9.  (a) Pertumbuhan DPK Rupiah dan Valas (% yoy)  (b) Tabel 7. Lima Provinsi  dengan DPK terbesar (%)  

 

% DPK 

 2015 2016 2017 Juni 2018 

DKI Jakarta 50.3 51.12 50.71 49.96 

Jatim 9.58 9.41 9.44 9.52 

Jabar 8.39 8.27 8.49 8.24 

Jateng  4.9 4.97 4.97 5.18 

Sumut 4.18 4.17 4.12 4.19 

5 Provinsi 77.35 77.95 77.73 77.09 
 

(a) (b) 

   Sumber: Statistik Perbankan Indonesia  

Secara kewilayahan, sebaran DPK masih terpusat di 5 provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, 

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara dengan 77,09 persen dari total DPK berasal dari 

provinsi-provinsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian Indonesia masih 

berpusat di 5 provinsi tersebut. Namun proporsi DPK kelima provinsi  ini memang sedikit 

menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejalan dengan penurunan DPK perbankan 

hingga Juni 2018. 

Penggunaan dana 

Meskipun pertumbuhan DPK hingga triwulan II 2018 mengalami penurunan, kondisi kredit 

perbankan menunjukkan hal sebaliknya. Pertumbuhan kredit pada bulan triwulan II 2018 

mencapai 10,75 persen (yoy), melebihi bulan sebelumnya sebesar 10,26 persen dan akhir tahun 

2017 sebesar 8,24 persen. Secara nominal, kredit hingga triwulan II 2018 mencapai Rp4.974,11 

triliun atau naik 1,94 persen dari bulan Mei 2018. Berdasarkan jenis penggunaannya, porsi 

penyaluran kredit terbesar masih diberikan untuk Kredit Modal Kerja (KMK) diikuti Kredit 

Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI) dengan porsi terhadap total kredit masing-masing sebesar 

47,1 persen, 28,1 persen dan 24,8 persen.  

Pertumbuhan kredit pada triwulan II 2018 disokong oleh tren permintaan yang tinggi pada bulan 

Ramadhan hingga lebaran serta terus membaiknya aktivitas perekonomian. Tren menguatnya 

penyaluran kredit perbankan juga tercermin dari perkembangan kredit yang secara year to date 

tumbuh 4,98 persen hingga akhir semester I 2018, jauh lebih tinggi dibandingkan 2,60 persen 

dan 2,72 persen pada periode yang sama tahun 2017 dan 2016. Salah satu faktor pendorong 

pulihnya penyaluran kredit 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 II 2018 mencapai 90,3 persen, jauh lebih tinggi 

dibandingkan SBT pertumbuhan kredit baru triwulan I 2018 yang sebesar 75,9 persen. Data OJK 

menunjukkan kuatnya aktivitas korporasi menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit 

perbankan. Hingga Juni, kredit korporasi secara tahunan tumbuh 11,87 persen atau lebih tinggi 

dari Juni 2017 sebesar 6,82 persen (yoy). Kembali bergairahnya sektor korporasi tentu menjadi 

kabar baik mengingat pangsa pasar segmen korporasi yang berada di kisaran 50 persen dari total 

kredit yang disalurkan oleh perbankan.  

Berdasarkan jenis penggunaannya, terjadi perubahan laju pertumbuhan antar jenis penggunaan 

dimana pertumbuhan kredit modal kerja melampaui pertumbuhan kredit konsumsi. Kredit modal 

kerja mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 11,50 persen (yoy) yang kemudian 
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disusul oleh kredit konsumsi dan kredit investasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 

10,68 persen dan 9,44 persen. Sedikit melambatnya kredit konsumsi dari 11,50 persen (yoy) 

hingga akhir triwulan I menjadi 10,68 persen pada akhir triwulan II terutama dipengaruhi oleh 

perlambatan yang dialami oleh kelompok kredit multiguna dengan pangsa hingga 11,5 persen 

dari total kredit perbankan. Hingga akhir triwulan II, tercatat kredit pemilikan rumah tinggal 

tumbuh 13,1 persen (yoy), kredit pemilikan flat atau apartemen tumbuh 26,7 persen dan 

pinjaman multiguna untuk untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya tumbuh sebesar 

13,01 persen dengan share ketiga jenis kredit tersebut terhadap total kredit perbankan 

mencapai 20,12 persen. 

Grafik  10. (a)  Pertumbuhan kredit perbankan (persen, yoy)  dan  
(b) Perkembangan Kredit Modal Kerja pada 4 Sektor Terbesar (persen, yoy)  

 

 

(a) (b) 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia  

Dengan nominal sebesar Rp 1.395,94 triliun atau berkisar 28 persen dari total kredit perbankan 

hingga akhir Juni 2018, prospek pertumbuhan kredit konsumsi masih cukup bagus pada semester 

II 2018 mengingat terdapat beberapa event hingga akhir tahun 2018 yang berpotensi untuk 

mendorong peningkatan kredit konsumsi seperti Asian Games pada triwulan III dan IMF World 

Bank Annual Meeting 2018 di Bali pada triwulan IV 2018. Selain itu, kebijakan pelonggaran 

makroprudential Bank Indonesia yang mulai berlaku 1 Agustus 2018 akan mengakselerasi 

penyaluran kredit konsumsi. Seiring dengan kecilnya down payment yang harus dibayarkan oleh 

masyarakat baik untuk pembelian properti maupun pembelian kendaraan motor baik secara 

konvensional maupun syariah, diharapkan masyarakat terpacu untuk membeli properti maupun 

kendaraan bermotor sehingga secara umum konsumsi masyarakat akan meningkat.  

Dengan porsi terbesar dari kredit perbankan yang mencapai 47,1 persen atau sebesar Rp 2.344,9 

triliun hingga akhir Juni 2018, kredit modal kerja masih menunjukkan perkembangan yang positif 

dengan melanjutkan tren pertumbuhan tahun 2017 yang berada diatas 8 persen dengan 

kecenderungan terus menguat. Apabila dilihat perkembangan dalam dua triwulan pertama di 

awal 2018, kredit modal kerja menunjukkan tren pertumbuhan yang menguat dari 8,54 persen 

pada Maret menjadi 10,75 persen pada akhir Maret 2018. Perkembangan kredit modal kerja dari 

empat sektor terbesar dengan porsi lebih dari 75 persen yaitu pertanian, industri pengolahan, 

jasa keuangan dan perdagangan mengkonfirmasi bahwa kredit modal kerja tumbuh dalam tren 

yang meningkat. Apabila dilihat lebih dalam, dua sektor dengan porsi kumulatif lebih dari 60 

persen dari kredit modal kerja yang disalurkan oleh perbankan yaitu industri pengolahan dan 

perdagangan menjadi motor pendorong pertumbuhan. Secara kumulatif, gabungan kedua 

sektor tersebut tumbuh 9,86 persen hingga akhir triwulan II 2018 dengan sektor industri 

pengolahan tumbuh 9,76 persen (yoy) dan sektor perdagangan tumbuh 9,93 persen, jauh lebih 
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tinggi dibanding triwulan I 2018 yang tumbuh masing-masing sebesar 8,20 persen dan 7,00 

persen. Kuatnya pertumbuhan kredit pada dua sektor tersebut juga menggambarkan terjadinya 

penguatan riil dalam perekonomian. Sebagai contoh, pada triwulan II 2018 sektor perdagangan 

tumbuh 5,24 persen, lebih tinggi dari 4,93 persen pada triwulan I 2018 dan 3,47 persen pada 

triwulan II 2017. 

Dengan porsi mencapai sekitar 6 persen dari kredit modal kerja, kredit yang disalurkan untuk 

sektor pertanian juga terpantau menguat tajam. Pada akhir triwulan II 2018, kredit untuk sektor 

ini tumbuh hingga 21,14 persen (yoy), jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada triwulan II 

2017 yang sebesar 4,83 persen dan pada triwulan I 2018 yang tumbuh 18,09 persen. Kuatnya 

pertumbuhan kredit modal kerja untuk sektor pertanian terutama didorong oleh kebijakan 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diarahkan untuk sektor yang produktif diantaranya 

pertanian. Mulai tahun 2018, penyaluran KUR untuk sektor pertanian juga dipermudah sehingga 

tidak menyulitkan petani dalam membayar cicilan sekaligus mengurangi kredit macet. Selain 

sektor yang menguat tajam, dinamika kredit modal kerja juga diwarnai perlambatan 

dibandingkan triwulan sebelumnya pada beberapa sektor seperti pengadaan air, konstruksi, jasa 

keuangan dan penyediaan akomodasi. Sektor jasa keuangan dengan porsi sekitar 9 persen dari 

kredit modal kerja masih melanjutkan perlambatan tercatat tumbuh 6,95 persen pada triwulan 

II 2018, jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan 19,43 persen yoy pada triwulan II 2017 dan 

7,74 persen (yoy) pada triwulan I 2018.  

Namun demikian, prospek kredit modal kerja sampai akhir tahun 2018 diperkirakan masih positif 

mengingat pertumbuhan kredit pada dua sektor terbesar yaitu industri pengolahan dan 

perdagangan masih akan berlanjut. Dari survey perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

pada bulan Juli, terlihat bahwa perbankan optimis kredit akan terus meningkat ke depan yang 

tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) kredit baru untuk triwulan III yang sebesar 97,6 

persen, lebih tinggi dari posisi 90,3 persen pada triwulan II. Kredit modal kerja juga masih 

menjadi prioritas untuk disalurkan oleh perbankan dan diiikuti oleh kredit investasi dan kredit 

konsumsi.  

Dengan nominal sebesar Rp 1.2333,3 triliun pada akhir semester I 2018 atau mencapai 24,8 persen 

atau dari keseluruhan kredit yang disalurkan oleh perbankan, kredit investasi terlihat telah keluar 

dari tren pelambatan yang terjadi sepanjang tahun 2017. Sejak awal tahun 2018, perkembangan 

kredit investasi menunjukkan tren yang menguat dan positif. Pada akhir triwulan II, kredit 

investasi tercatat tumbuh 9,44 persen (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada 

akhir triwulan II 2017 maupun triwulan I 2018 yang masing-masing sebesar 6,44 persen dan 4,86 

persen. Apabila dilihat dari empat sektor atau lapangan usaha dengan porsi kredit investasi 

terbesar dengan total lebih dari 56 persen yaitu sektor pengolahan (19 persen), pertanian (17 

persen), perdagangan (11 persen), dan pengadaan listrik dan gas (10 persen) dan konstruksi (6,4 

persen), terlihat bahwa tren perlambatan kredit investasi mulai berakhir dengan tiga  sektor 

selain pertanian mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan 

sebelumnya. 
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Grafik  11. Perkembangan Kredit Investasi pada 4 Sektor Terbesar  
(persen,yoy) 

  

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 

Dengan porsi kredit investasi terbesar, kredit untuk sektor manufaktur tercatat tumbuh positif 

pada akhir triwulan II 2018 setelah dalam dua triwulan sebelumnya tumbuh didorong oleh kuatnya 

ekspansi pada sektor makanan, sektor kimia dan farmasi serta sektor logam, mesin dan 

elektronika. Sementara itu, kredit investasi di sektor perdagangan tercatat tumbuh 9,49 persen 

(yoy), setelah pada akhir triwulan I 2018 justru mencatatkan pertumbuhan negatif hingga 1,71 

persen dengan ditopang oleh membaiknya investasi UMKM. Sementara itu, melonjaknya kredit 

investasi untuk pengadaan listrik dan gas pada triwulan II terutama didorong oleh kredit sindikasi 

yang disalurkan oleh perbankan untuk PT PLN. Selain tiga sektor besar tersebut, optimisme kredit 

investasi tahun 2018 masih berasal dari kredit sektor konstruksi yang hingga akhir triwulan II 

2018 tercatat tumbuh sebesar 33,2 persen, jauh lebih tinggi dibanding posisi akhir triwulan I 

2018 dan akhir triwulan IV 2017 yang masing-masing tumbuh sebesar 22,9 persen dan 9,5 

persen. Hal ini terjadi seiring dengan tingginya penyaluran kredit infastruktur oleh bank-bank 

BUMN seiring permintaan infrastruktur yang masih tinggi terutama di sektor transportasi. Secara 

umum, perkembangan kredit investasi mulai membaik seiring dengan semakin kuatnya 

permintaan kredit dari sektor-sektor utama meskipun kecenderungan pelaku usaha untuk 

berhati-hati dan mengambil posisi wait and see di tengah tahun politik.  

Tabel   8. Perkembangan Kredit Berdasarkan Wilayah Triwulan II 
(persen) 

  

No Provinsi Pertumbuhan NPL Porsi 

1 Banten 20.71 1.94 2.82 

2 Maluku Utara 17.27 1.78 0.16 

3 DKI Jakarta  12.63 2.26 48.78 

4 Jawa Timur 9.87 3.33 8.88 

5 Kalimantan Timur 2.77 5.57 1.42 

6 Papua 6.91 5.16 0.52 

No Pulau Pertumbuhan NPL Porsi 

1 Jawa 8.40 2.59 74.08 

2 Sumatera 7.21 2.76 12.00 

3 Kalimantan 7.89 3.42 4.01 

4 Sulawesi 10.97 3.69 4.56 

5 Bali dan Nusa Tenggara 10.23 2.57 2.82 

6 Lainnya 14.41 1.93 2.52 
 

     Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 
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Secara spasial, perkembangan kredit hingga akhir triwulan II 2018 masih melanjutkan tren dari 

tahun-tahun sebelumnya. Dua provinsi dengan porsi kredit terbesar tetap dipegang oleh DKI 

Jakarta dan Jawa Timur yang menggambarkan tingginya aktivitas ekonomi di dua provinsi 

tersebut. Sementara itu, dua provinsi dengan pertumbuhan kredit tertinggi adalah Maluku Utara 

dan Banten. Kuatnya pertumbuhan kredit di Maluku Utara terutama didorong oleh 

pertumbuhan kredit konsumsi yang mencapai 18,7 persen (yoy) didukung oleh kuatnya kredit 

multiguna. Sementara itu, keseluruhan kredit baik modal kerja, investasi dan konsumsi tumbuh 

double digit di Banten dengan kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 34,0 

persen. Hal ini tidak lepas dari kuatnya pertumbuhan kredit di sektor-sektor utama seperti 

industri pengolahan dan perdaganngan yang masing-masing tumbuh 16,0 persen (yoy) dan 8,5 

persen, sementara untuk konsumsi ditopang oleh kredit pemilikan rumah dan multiguna yang 

masing-masing tumbuh 16,8 persen dan 17,1 persen. Di sisi lain, rasio kredit bermasalah 

tertinggi pada hingga akhir triwulan II 2018 berada di provinsi Kalimantan Timur dan Papua 

dengan NPL pada kedua provinsi tersebut masing-masing sebesar 5,57 persen dan 5,16 persen. 

Tingginya NPL di provinsi Kalimantan Timur terutama disebabkan oleh tingginya NPL untuk 

investasi yang sebesar 7,81 persen, sedangkan di Papua terutama disebabkan oleh NPL pada 

kredit investasi yang sebesar 8,41 persen. Untuk porsi kredit berdasarkan pulau, Pulau Jawa dan 

Sumatera masih menjadi pusat penyaluran kredit dengan total 86,08 persen. Masih mengikuti 

tren dari tahun-tahun sebelumnya, porsi kredit untuk Pulau Jawa dan Sumatera berturut-turut 

stabil di kisaran 74 persen dan 12 persen.  

Risiko Kredit Perbankan 

Laju pertumbuhan kredit yang lebih tinggi 

berdampak pada terus membaiknya kualitas 

kredit perbankan secara umum. Rasio kredit 

bermasalah (non performing loan/NPL) hingga 

akhir triwulan II 2018 mencapai 2,67 persen, 

lebih rendah dibandingkan posisi akhir 

triwulan I 2018 yang sebesar 2,75 persen dan 

jauh lebih rendah dibandingkan posisi akhir 

triwulan II 2017 yang sebesar 2,96 persen. 

Selain didukung oleh faktor siklus pada 

triwulan II hingga IV kualitas kredit akan semakin membaik seiring dengan penyaluran kredit 

perbankan yang semakin besar, lebih rendahnya NPL juga menunjukkan bahwa proses 

restrukturisasi dan penghapusan kredit macet yang ditempuh oleh perbankan menunjukkan 

hasil dengan adanya peningkatan kualitas kredit. Namun demikian, pertumbuhan special 

mention loan (SML) atau kredit dalam pengawasan khusus juga harus tetap diwaspadai 

mengingat penanganan yang kurang tepat akan mendorong kredit pada kategori ini untuk 

menjadi NPL. Hingga akhir triwulan II 2018, special mention loan mencapai 5,65 persen dari total 

kredit, sedikit naik apabila dibandingkan akhir triwulan I yang sebesar 5,62 persen maupun 5,55 

persen pada akhir triwulan II 2017. Pertumbuhan special mention loan yang mencapai 12,84 

persen (yoy) pada akhir triwulan II 2018, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit yang 

sebesar 10,75 persen (yoy). Hal ini mencerminkan adanya tren peningkatan pada risiko atas 

Grafik 12. Risiko Perbankan Indonesia 
 

 

    Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 
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kualitas kredit sehingga harus dikelola dan dimonitor dengan baik. 

Sektor pertambangan masih menjadi salah satu sektor dengan NPL tertinggi sebesar 434 persen 

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

2,3 persen dari keluruhan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Namun demikian, 

perkembangan NPL sektor pertambangan juga menunjukkan tren penurunan apabila 

dibandingkan dengan posisi triwulan I 2018 yang sebesar 6,27 persen dan triwulan IV 2017 

sebesar 6,18 persen. Membaiknya NPL sektor pertambangan tidak lepas dari terus membaiknya 

harga komoditas, terutama batubara dan minyak bumi. Namun demikian, relatif lebih tingginya 

NPL pada sektor pertambangan apabila dibandingkan rata-rata keseluruhan sektor 

menyebabkan penyaluran kredit pertambangan yang tumbuh negatif. Tercatat, hingga akhir 

triwulan II 2018, kredit sektor pertambangan tumbuh negatif sebesar 7,3 persen, lebih baik 

dibanding negatif 16,1 persen pada akhir triwulan I. Sementara itu, sektor dengan porsi kredit 

terbesar yaitu perdagangan masih mencatatkan NPL diatas rata-rata seluruh sektor yaitu 4,03 

persen dengan tren pertumbuhan kredit yang menguat. Tercatat kredit untuk sektor 

perdagangan tumbuh 10,0 persen (yoy) hingga akhir triwulan II 2018, jauh lebih tinggi dibanding 

periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 3,1 persen.  

Kinerja Perbankan 

Secara umum, kondisi perbankan Indonesia sampai dengan triwulan I 2018 masih terjaga yang 

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

cukup memadai untuk dan mendukung ekspansi kredit sekaligus mengantisipasi potensi 

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

22,01 persen dan didominasi oleh modal inti dengan rasio modal inti terhadap ATMR sebesar 

20,42 persen. Kinerja intermediasi perbankan relatif masih moderat seiring dengan membaiknya 

penyaluran kredit dan perlambatan penghimpunan DPK. 

Rentabilitas perbankan pada akhir triwulan II 2018 tercatat sedikit lebih rendah dengan return on 

asset (ROA) tercatat sebesar 2,43 persen dibandingkan 2,55 persen pada akhir triwulan I maupun 

2,45 persen pada akhir triwulan IV 2017.  Laba bersih perbankan tumbuh 7,95 persen, sedikit 

lebih rendah dibanding akhir triwulan I 2018 yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,68 

persen. Penurunan ROA perbankan terkonfirmasi dari sedikit menurunnya efisiensi perbankan 

yang tercermin dari kenaikan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Grafik 13. Perkembangan Kredit secara Sektoral Triwulan I 2018 

(persen) 
 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 
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dari 78,64 dan 78,76 pada triwulan IV 2017 dan triwulan I 2018 menjadi 79,76 persen. Likuiditas 

perbankan juga tercatat masih memadai meskipun LDR sedikit naik ke level 92,76 pada akhir 

triwulan II 2018 seiring dengan perlambatan DPK dan percepatan penyeluran kredit. Meskipun 

sedikit naik dari 5,07 persen pada akhir Maret 2018 menjadi 5,11 persen pada akhir triwulan II 

2018, margin bunga bersih (NIM) utamanya disebabkan oleh pendapatan bunga bersih atau net 

interest income (NII) industri perbankan hanya hanya tumbuh 3,88 persen (yoy) menjadi sebesar 

Rp 350,33 triliun pada Juni 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa industri perbankan menjadi 

lebih efisien bagi masyarakat meskipun perbankan tengah dihadapkan pada kenaikan suku 

bunga.  

Tabel 9. Rangkuman Kinerja Perbankan 
 

Indikator 
Umum Satuan 

2017 2018 

Juni Juli Agt Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 

Aset (T Rp) 7,026 6,965 7,029 7,150 7,184 7,222 7,387 7,306 7,368 7,430 7,456 7,546 7,651 

DPK (T Rp) 5,046 5,033 5,053 5,143 5,162 5,199 5,289 5,229 5,255 5,293 5,317 5,337 5,399 

DPK (yoy) (%) 10.30 9.76 9.60 11.69 10.95 9.83 9.35 8.36 8.44 7.66 8.06 6.47 6.99 

Kredit (T Rp) 4,491 4,469 4,489 4,544 4,560 4,605 4,738 4,632 4,662 4,743 4,778 4,879 4,974 

Kredit (yoy) (%) 7.75 8.20 8.26 7.86 8.18 7.47 8.24 7.40 8.22 8.54 8.94 10.26 10.75 

LDR (%) 89.31 89.20 89.17 88.74 88.68 88.97 90.04 89.10 89.21 90.19 90.43 91.99 92.76 

NPL (%) 2.96 3.00 3.05 2.93 2.96 2.89 2.59 2.86 2.88 2.75 2.79 2.79 2.67 

CAR (%) 22.74 23.23 23.34 23.25 23.42 23.37 23.18 23.64 23.24 22.65 22.25 22.19 22.01 

BOPO (%) 79.00 78.85 78.90 78.71 78.39 78.37 78.64 81.80 81.09 78.76 79.59 79.43 79.46 

NIM (%) 5.35 5.35 5.35 5.33 5.32 5.31 5.32 5.19 5.00 5.07 5.07 5.09 5.11 

ROA (%) 2.47 2.49 2.47 2.47 2.49 2.48 2.45 2.50 2.36 2.55 2.40 2.38 2.43 
 

    Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 

 

E. Perkembangan Pasar Modal Indonesia Terimbas Gejolak Global 

Perkembangan Pasar Saham 

Di pasar saham, sepanjang 2018 ini (sampai dengan 20 Agustus), IHSG mencatatkan pelemahan 

sebesar 7,29 persen secara kumulatif dengan investor non-resident di pasar saham mencatatkan 

penjualan bersih sebesar Rp51,64 T selama periode tersebut. Kecuali bursa saham AS Wall Street, 

hampir seluruh pasar saham di dunia juga mengalami pelemahan pada periode yang sama. 

Sentimen utama yang mendorong pelemahan bursa saham global selama triwulan II 2018 mulai 

dari fluktuasi tensi geopolitik global terutama bersumber dari AS hingga sikap kebijakan moneter 

sejumlah bank sentral di dunia serta krisis di beberapa negara berkembang. 

Grafik 14. Kinerja Pasar Saham Global 2018 
(% ytd *) 

 

Sumber: Bloomberg, diolah 

*) per 20 Agustus 2018 
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Perkembangan Sektoral IHSG 

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

dialami oleh emiten-emiten di sebagian sektor, yaitu sektor keuangan, barang konsumsi, 

infrastruktur, perdagangan, konstruksi dan properti, aneka industri, pertanian, dan manufaktur. 

Sektor barang konsumsi dan sektor infrastruktur menjadi dua sektor yang mengalami penurunan 

paling dalam secara kumulatif. Sebaliknya, hanya sektor industri dasar dan pertambangan yang 

mengalami penguatan.  

Tabel 10. Kinerja Sektoral IHSG  
( ytd *) 
 

Sektor Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Ytd.* 

IHSG 3,93 -0,13 -6,19 -3,14 -0,18 -3,08 2,37 -0,75 -7,29 

Keuangan 2,98 1,19 -4,47 -6,00 -0,10 -5,42 3,87 1,21 -7,06 

Barang Konsumsi 0,18 -0,92 -9,01 -5,39 1,12 -2,63 1,64 -3,41 -17,41 

Infrastruktur -1,79 -0,12 -8,92 -0,08 -4,46 2,79 -0,55 -1,86 -14,44 

Perdagangan 4,71 -2,91 -2,39 0,17 -1,34 -3,10 -1,81 -1,52 -8,11 

Industri Dasar 11,51 1,51 -4,03 5,21 2,51 -3,00 1,20 1,30 16,52 

Konstruksi dan Properti 8,57 1,38 -7,62 -5,28 -1,85 -7,14 2,24 -1,22 -11,35 

Aneka Industri 2,29 -4,28 -8,02 -0,46 -2,52 -3,27 6,01 2,11 -8,51 

Pertambangan 24,97 0,93 -7,86 -3,40 6,02 1,46 9,84 -4,73 26,37 

Pertanian 1,91 2,35 2,02 -5,47 -4,20 -6,40 -1,03 10,12 -1,69 

Manufaktur 2,86 -0,91 -7,72 -2,09 0,91 -2,83 2,18 -1,32 -8,95 
 

Sumber: Bloomberg, diolah 

*) per 20 Agustus 2018 

Sektor Keuangan 

Pelemahan kinerja saham sektor keuangan ini, selain dipengaruhi oleh berbagai shocks dari 

global, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kegiatan perbankan di bulan Ramadan, libur lebaran 

Idul Fitri dan liburan sekolah. Kenaikan suku bunga 7DRR yang dilakukan BI juga memberikan 

tekanan terhadap saham – saham sektor perbankan. 

Sektor Barang Konsumsi 

Sejak awal tahun 2018, kinerja sektor konsumsi mencatatkan pertumbuhan negatif dan 

merupakan yang terdalam dibanding sektor – sektor yang lain. Disamping pelemahan nilai tukar 

Rupiah dan berbagai tekanan global, sektor ini juga dipengaruhi oleh sejumlah rilis data ekonomi 

dalam negeri. Survei Konsumen dari Bank Indonesia pada bulan Juli 2018 menunjukkan angka 

124,8, lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan 

sebelumnya sebesar 128,1. Maraknya e-commerce juga ditengarai akan menekan kinerja sektor 

ini ke depan seiring belanja secara konvensional masyarakat yang diperkirakan bisa berkurang. 

Namun, saham ini dinilai masih memiliki prospek yang baik dengan fakta bahwa tahun ini banyak 

kegiatan internasional yang diselenggarakan di Indonesia seperti Asian Games dan Annual 

Meetings IMF-World Bank. 

Sektor Infrastruktur 

Indeks sektor infrastruktur terkontraksi sebesar 14,44 persen (ytd) atau menjadi yang terburuk 

kedua setelah sektor barang konsumsi. Isu spesifik sektoral, antara lain dipengaruhi oleh emiten 

PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) yang secara kumulatif telah mengalami penurunan lebih 
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dari 20 persen. Selama semester I 2018, emiten ini mencatatkan penurunan laba sebesar 26 

persen dibanding periode yang sama tahun lalu seiring naiknya beban operasi sebesar 23,9 

persen, sementara pendapatan hanya naik sebesar 0,54 persen.  

Sektor Konstruksi dan Properti 

Sektor konstruksi dan properti mencatatkan pertumbuhan negatif 11,35 persen (ytd). Meskipun 

sejumlah emiten konstruksi BUMN mencatatkan kenaikan kinerja yang signifikan selama awal 

2018 ini, sektor ini masih dibayangi oleh isu negatif arus kas dan tingkat utang yang tinggi. 

Rencana pembentukan holding konstruksi BUMN terlihat seperti tidak berdampak apa – apa 

terhadap ekspektasi investor. Sentimen negatif juga muncul dari rencana penundaan beberapa 

proyek infrastruktur besar untuk mengurangi beban impor di neraca perdagangan. Ke depannya, 

masih terdapat tekanan yang membayangi sektor konstruksi dan properti yaitu pelemahan nilai 

tukar rupiah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi proses pendanaan dari proyek yang 

dijalankan. Selain itu investor masih akan melihat hasil dari kelonggaran kebijakan loan to value 

(LTV) serta kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kemudahan akses pendanaan 

pengembang properti melalui perbankan dengan menyalurkan pendanaan untuk pembebasan 

lahan. 

Industri Pertambangan 

Hingga 20 Agustus 2018, indeks saham sektor pertambangan mencatatkan pertumbuhan yang 

positif sebesar 26,37 persen. Kinerja positif ini sejalan dengan kenaikan harga komoditas global 

Meski demikian, kinerja saham sektor pertambangan sempat menurun diakibatkan oleh 

penurunan kinerja ekspor timah sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 

11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). 

Sektor Pertanian 

Sektor ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,69 persen (ytd). Pergerakan indeks saham 

sektor pertanian dipengaruhi oleh dinamika harga Crude Palm Oil (CPO) yang mengalami tren 

penurunan sepanjang 2018 rencana Uni Eropa untuk mendorong penggunaan bahan bakar 

energi terbarukan di tahun 2020 untuk mencegah deforestasi. Namun, pada bulan Agustus 

sektor ini mendapat sentimen positif dari penundaan larangan ekspor CPO ke Uni Eropa hingga 

2030. Sentimen positif berikutnya muncul dari rencana penerapan B20 atau biodisel dengan 

pencampuran minyak solar dengan minyak sawit 20 persen untuk Public Service Obligation (PSO) 

dan non-PSO. 

Industri Manufaktur 

Indeks sektor manufatur tercatat tumbuh negatif sebesar 8,95 persen persen (ytd). Kinerja 

sektor ini sejauh ini antara lain sejalan dengan hasil survei Nikkei PMI (Purchasing Manager 

Index) Manufaktur Indonesia yang menjukkan perlambatan. Walaupun masih menunjukkan 

ekspansi, Indeks PMI pada Juli 2018 dan Juni 2018 yang masing – masing sebesar 50,5 dan 50,3 

lebih rendah dibanding Mei 2018 yang sebesar 51,7. Perlambatan ekspansi sektor manufaktur 

dipicu oleh melambatnya kenaikan output dan pesanan baru akibat libur panjang Idul Fitri. 

Perlambatan aktivitas sektor ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan juga terjadi di 

beberapa negara di kawasan Asia seperti Tiongkok akibat kekhawatiran tentang ekonomi di 

kawasan Asia pasca konflik perdagangan antara AS dan Tiongkok. Depresiasi nilai tukar Rupiah 
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juga turut menjadi pemberat sektor ini mengingat sebagian bahan baku masih tergantung pada 

impor. 

Perkembangan Pasar SBN 

Aksi jual investor non-resident sejak Februari 2018 di pasar SBN telah mendorong kenaikan imbal 

hasil SBN semua tenor dengan kisaran kenaikan 60 s.d. 169 bps selama 2018 ini secara kumulatif 

(s.d. 20 Agustus). Kenaikan imbal hasil tertinggi dialami oleh SBN dengan tenor 5 tahun (+169 

bps) dari 6,04 persen pada akhir 2017 ke 7,72 persen. Berdasarkan data setelmen BI tanggal 20 

Agustus 2018, kepemilikan investor asing (non-resident) atas SBN tercatat sebesar Rp845,84 

triliun atau sebesar 37,54 persen dari total SBN yang dapat diperdagangkan senilai Rp2.252,93 

triliun. Persentase kepemilikan investor non-resident sempat mencapai 41,52 persen dari total 

SBN yang dapat diperdagangkan, yaitu pada akhir Januari 2018.  

Grafik 15.     Perkembangan Yield Curve SBN 2018  
(persen, ytd) 

 

Sumber: DJPPR dan CEIC, diolah 

Dari sisi volume perdagangan, jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2017, maka terdapat 

peningkatan jumlah total SBN Rupiah yang beredar yang dapat diperdagangkan sebesar Rp153,17 

triliun selama 2018 . Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp96,38 triliun atau 62,92 persen-nya 

diserap oleh bank dan sebanyak Rp39,05 triliun atau 25,49 persen-nya dibeli oleh perusahaan 

asuransi. Kepemilikan investor non-resident secara nominal hanya meningkat sebesar Rp9,69 

triliun untuk periode yang sama. Di sisi lain, Bank Indonesia yang pada triwulan I 2018 tercatat 

melepas sebanyak Rp47,87 triliun untuk tujuan operasi moneter, pada periode berikutnya 

hingga 20 Agustus terlihat melakukan pembelian kembali senilai Rp16,56 triliun. Hal ini dilakukan 

dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. Sementara itu, rata – rata harian perdagangan SBN di 

pasar sekunder selama 2018 (kumulatif s.d. akhir Juli 2018) mencapai Rp36,44 triliun dengan 

frekuensi 934 kali, lebih tinggi dibanding rata – rata perdagangan harian tahun 2017 yang 

sebesar Rp33,91 triliun dengan frekuensi 826 kali. 

Di pasar primer, total penawaran atau incoming bid yang masuk selama 2018 ini (data s.d. 

setelmen 20 Agustus 2018) tercatat sebesar Rp1.003,06 triliun dengan total penawaran diterima 

atau awarded bid sebesar Rp546,49  triliun, sehingga bid to cover ratio menjadi 1,84. Sebagai 

perbandingan, angka bid to cover ratio pada tahun 2017 tercatat sebesar 2,26. Untuk rekor 

tertinggi incoming bid tahun 2018 tercatat masih pada level Rp86,2 triliun, yaitu pada lelang 
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pertama bulan Januari 2018, sementara incoming bid tertinggi pada 2017 berada di angka 

Rp58,6 triliun, yaitu pada lelang 8 Agustus 2017. 

Grafik  16. Kepemilikan SBN 2017 – 2018  

(ytd s.d. 20 Agustus) 

 

 

(a) (b) 

Sumber: DJPPR, diolah  

Dari segi sektoral kepemilikan investor non-resident, terjadi pergeseran dengan porsi terbesar ada 

pada SBN dengan tenor 5-10 tahun (data s.d. akhir Juli 2018), yaitu sebesar 37,07 persen. 

Sebelumnya, pada triwulan I 2018 porsi kepemilikan investor non-resident untuk SBN kelompok 

ini tercatat sebesar 35,61 persen. Porsi SBN dengan tenor di atas 10 tahun yang pada triwulan I 

2018 tercatat sebesar 36,98 persen turun menjadi 35,20 persen pada akhir triwulan II 2018. 

Sisanya terdiri dari kelompok tenor 2-5 tahun (20,25 persen), tenor 0-1 tahun (6,24 persen), dan 

1-2 tahun (1,24 persen). Porsi pada ketiga kelompok tenor lebih pendek ini juga terlihat 

meningkat pada akhir triwulan II 2018, dibandingkan dengan posisi per triwulan I 2018. Hal ini 

mengindikasikan adanya pergeseran profil risiko investor non-resident. 

Perkembangan Obligasi Korporasi 

Aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat melalui penerbitan surat utang oleh korporasi 

tumbuh melambat selama 2018 ini. Per akhir Juli 2018, nilai total obligasi korporasi yang beredar 

mencapai Rp397,60 triliun, naik sebesar 1,67 persen dari Rp391,05 triliun pada akhir Maret 2018 

atau 4,68 persen dari posisi akhir 2017 sebesar Rp379,82 triliun. Dengan kata lain, terdapat 

tambahan surat utang baru senilai Rp17,78 triliun selama 2018. Secara sektoral, lima besar 

penerbit obligasi korporasi ini masih ditempati oleh lembaga keuangan nonbank (32,56 persen), 

bank (29,84 persen), telekomunikasi (6,64 persen), konstruksi bangunan (4,77 persen), dan 

sektor energi (4,18 persen). 

Perlambatan peningkatan penerbitan obligasi korporasi tersebut dipengaruhi oleh tekanan yang 

dialami pasar keuangan Indonesia sejak akhir Februari 2018. Hal ini membuat korporasi 

mengalami sejumlah hambatan untuk menjalankan rencana ekspansinya. Sebagai contoh, anak 

usaha PT PP Tbk., PT PP Properti Tbk. hanya mengantongi permintaan senilai Rp665,5 miliar dari 

target penerbitan emisi sebesar Rp1 triliun. 

Di sisi lain, lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menurunkan peringkat 

7 perusahaan sepanjang triwulan II 2018 (periode pemeringkatan 13 April hingga 30 Juli 2018), 

menyusul memburuknya kinerja keuangan masing-masing perusahaan karena berbagai faktor 
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seperti perlambatan kinerja, tersangkut kasus hukum, dan pemburukan bisnis. Dari 7 perusahaan 

yang diturunkan peringkatnya itu, tiga perusahaan berasal dari sektor keuangan dan empat 

perusahaan dari sektor riil. Selain itu, tercatat sebanyak dua korporasi mendapatkan peringkat 

default pada periode tersebut karena sudah terbukti gagal bayar bunga surat utangnya. 

Grafik 17.  Jumlah Obligasi Korporasi yang Beredar  – s.d. akhir Juli 2018  
(triliun rupiah) 

 

Sumber: KSEI (diolah) 
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A. Kinerja APBN Membaik dan Menunjukkan Tren yang Positif 

Produktivitas APBN Meningkat, Pengendalian Risiko Semakin Kuat  

Kinerja pelaksanaan APBN 2018 menunjukkan terjaganya pengelolaan fiskal yang pruden, 

peningkatan aktivitas perekonomian, serta dukungan Pemerintah pada produktivitas ekonomi 

nasional. Pengelolaan fiskal yang pruden tercermin dari tingkat defisit dan utang yang terus 

terjaga rendah. Tingkat defisit APBN dan keseimbangan primer bahkan berada pada posisi 

terbaik sejak 2013 yang menunjukkan dukungan APBN pada stabilitas di tengah gejolak 

perekonomian global. Tercapainya kondisi tersebut didukung oleh terus meningkatnya kinerja 

penerimaan negara yang merupakan hasil dari kombinasi perbaikan aktivitas perekonomian 

serta perbaikan sistem penerimaan negara. Selanjutnya realisasi belanja negara juga terus 

menunjukkan perbaikan dibanding periode sebelumnya yang mencerminkan dorongan fiskal 

pada perekonomian khususnya pada kegiatan produktif seperti infrastruktur serta  perlindungan 

sosial. 

Tabel 11. Ringkasan Realisasi APBN 2018 
(Triliun Rp) 

APBN  
(Triliun Rupiah) 

2017 2018 

APBN-P 
Realisasi 

s.d 31 
Agustus 

% thd 
APBNP 

yoy (%) APBN 
Realisasi 

s.d 31 
Agustus 

% thd 
APBNP 

yoy (%) 

                          

A PENDAPATAN NEGARA 1.736,1 973,4 56,1 11,4 1.894,7 1.152,8 60,8 18,4 

  I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 1.733,0 972,0 56,1 11,4 1.893,5 1.147,8 60,6 18,1 

   1. PERPAJAKAN 1.472,7 778,7 52,9 9,5 1.618,1 907,5 56,1 16,5 

    a. Pendapatan DJP  1.283,6 686,1 53,5 10,2 1.424,0 799,5 56,1 16,5 

    b. Pendapatan DJBC 189,1 92,6 49,0 4,5 194,1 108,1 55,7 16,7 

   2. PNBP 260,2 193,3 74,3 20,2 275,4 240,3 87,2 24,3 

  II. PENERIMAAN HIBAH 3,1 1,3 42,9 9,5 1,2 5,0 417,0 274,6 

                   

B  BELANJA NEGARA 2.133,3 1.198,3 56,2 5,6 2.220,7 1.303,5 58,7 8,8 

  I.  BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.367,0 695,7 50,9 7,9 1.454,5 802,2 55,2 15,3 

   1. Belanja K/L 798,6 392,2 49,1 7,6 847,4 441,8 52,1 12,6 

   2. Belanja Non K/L 568,4 303,5 53,4 8,3 607,1 360,4 59,4 18,8 

  II. TKDD 766,3 502,6 65,6 2,5 766,2 501,3 65,4 (0,3) 

   1. Transfer Ke Daerah 706,3 466,1 66,0 1,3 706,2 465,1 65,9 (0,2) 

   2. Dana Desa 60,0 36,5 60,9 20,2 60,0 36,2 60,4 (0,8) 

                   

C KESEIMBANGAN PRIMER (178,0) (84,0) 47,2 (42,3) (87,3) 11,6  (13,3) (113,8) 

                   

D SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B) (397,2) (224,9) 56,6 (14,0) (325,9) (150,7) 46,2 (33,0) 

  % Surplus/(Dedisit) Terhadap PDB (2,92) (1,65)   (2,19) (1,02)   

                  

E PEMBIAYAAN ANGGARAN 397,2  338,9  85,3 (0,6) 325,9  265,6  81,5 (21,6) 

  
KELEBIHAN/KEKURANGAN 
PEMBIAYAAN   114,0      115,0    

 

    Sumber: Kementerian Keuangan 

Secara umum pada level makro fiskal, realisasi  APBN sampai dengan Agustus 2018 menunjukkan 

kinerja yang semakin membaik yang ditunjukkan dengan pengendalian risiko yang semakin solid 

dan produktivitas yang semakin menguat. Pengendalian risiko semakin solid, hal tersebut 

ditunjukkan dengan defisit anggaran sebesar Rp150,7 triliun (1,02 persen terhadap PDB), paling 

rendah  dibanding periode yang sama sejak tahun 2013. Pada sisi lain, keseimbangan primer 
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bulan Agustus 2018 juga pada posisi positif sebesar Rp11,6 triliun (0,08 persen terhadap PDB), 

hal ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan fiskal jauh lebih baik dibanding periode yang sama 

dalam beberapa tahun terakhir yang selalu mengalami kondisi negatif.  

Sementara itu, produktivitas APBN juga semakin menguat, hal tersebut terefleksi dari 

pertumbuhan penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 

Agustus  2018 yang jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan 

perpajakan dan PNBP masing-masing tumbuh sebesar 16,5 persen (yoy) untuk penerimaan 

perpajakan dan sebesar 24,3 persen (yoy) untuk PNBP. Pada periode yang sama tahun lalu, 

penerimaan perpajakan hanya tumbuh 9,5 persen (yoy) dan PNBP tumbuh sebesar 20,5 persen 

(yoy). Dengan produktivitas yang meningkat dan pengendalian risiko yang semakin solid maka 

kinerja APBN semakin sehat dan berkelanjutan. 

Grafik 18. (a) Kinerja Pendapatan Negara dan Belanja Negara  dan  (b) Perkembangan Penerimaan Perpajakan dan 
PNBP 
(Rp triliun) 

  
 (a) (b) 

Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Penerimaan Perpajakan Tumbuh Tinggi Sejalan dengan Perkembangan 

Aktivtas Ekonomi 

Kinerja Pendapatan Negara hingga Agustus 2018 sangat baik yang mencerminkan peningkatan 

aktivitas perekonomian serta terus membaiknya basis penerimaan negara. Realisasi Pendapatan 

Negara secara keseluruhan sampai dengan 31 Agustus 2018 telah mencapai Rp1.152,83 triliun 

atau telah mencapai 60,84 persen dari target total penerimaan pada APBN 2018. Berdasarkan 

hasil capaian tersebut, penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp907,54 

triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp240,29 triliun, dan penerimaan dari 

hibah sebesar Rp4,99 triliun, atau masing-masing mencapai 56,09 persen, 87,24 persen, dan 

417,01 persen dari target penerimaan yang ditetapkan pada APBN 2018. Berdasarkan pola 

pertumbuhannya secara year-on-year (yoy), realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP hingga 

akhir Agustus 2018 tetap tumbuh masing-masing sebesar 16,54 persen dan 24,30 persen. 

Berdasarkan komponennya, realisasi penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak 

mencapai Rp799,46 triliun atau sebesar 56,14 persen  dari target APBN 2018, sedangkan 

penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp108,08 triliun atau sebesar 55,68 persen dari 
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target APBN 2018. Berdasarkan pola pertumbuhannya, realisasi penerimaan pajak tersebut 

tercatat tumbuh sebesar 16,52 persen (yoy). Namun, penerimaan pajak tercatat mampu tumbuh 

18,59 persen (yoy) jika tidak memperhitungkan penerimaan tax amnesty pada tahun 2017. Jika 

dilihat secara rinci per jenis penerimaan perpajakan, pertumbuhan realisasi penerimaan tersebut 

didukung oleh kinerja positif dari hampir seluruh komponen khususnya penerimaan Pajak 

Penghasilan (PPh) nonmigas, PPh migas, serta penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM). Kinerja positif penerimaan perpajakan di 

tahun ini semakin menunjukkan aktivitas perekonomian domestik yang terus meningkat 

sehingga mendorong konsumsi masyarakat serta kinerja bisnis. 

Jika dilihat secara lebih rinci, komponen penerimaan dari PPh nonmigas tumbuh sebesar 15,74 

persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan kontribusinya terhadap 

total penerimaan PPh nonmigas, komponen penerimaan terbesar berturut-turut adalah PPN 

Impor, PPh 22 Impor, PPh 25/29 Badan, dimana komponen penerimaan tersebut tercatat 

masing-masing tumbuh sebesar 27,43 persen (yoy), 25,62 persen (yoy), dan 23,34 persen (yoy). 

Kinerja pajak yang positif tersebut sejalan dengan peningkatan impor serta produksi di dalam 

negeri yang mendorong profitabilitas perusahaan. Lebih lanjut, realisasi penerimaan PPN dan 

PPnBM secara tahunan mampu tumbuh mencapai 15,06 persen. Faktor pendorong utamanya 

adalah pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan kinerja impor. Sama halnya dengan realisasi di 

akhir Juli 2018, kinerja PPnBM  dalam negeri di akhir Agustus 2018 masih mengalami 

pertumbuhan negatif (4,44 persen). Namun PPnBM Impor sudah mulai mengalami pertumbuhan 

positif meski masih kecil. Sementara itu, penerimaan PPh migas mampu tumbuh positif yaitu 

sebesar 19,18 persen secara. Pertumbuhan penerimaan PPh migas ditopang oleh meningkatnya 

harga minyak mentah dan ICP. Dari sisi sektoral, penerimaan pajak dari seluruh sektor mengalami 

pertumbuhan positif khususnya sektor konstruksi & real estat serta pertambangan yang 

mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing sebesar 12,02 persen dan 70,84 

persen di tahun 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 

4,84 persen dan 30,77 persen di tahun 2017. Kinerja sektor-sektor tersebut didorong oleh terus 

meningkatnya pembangunan infrastruktur serta membaiknya aktivitas pertambangan seiring 

meningkatnya harga komoditas. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai masih melanjutkan tren pertumbuhan 

sejak awal tahun 2018, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2015. Angka realisasi 

penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp108,08 triliun atau sebesar 55,68 persen 

dari target APBN 2018, dengan tingkat perumbuhan 16,73 persen.  Penerimaan cukai mampu 

tumbuh sebesar 14,89 persen (yoy) atau mencapai Rp108,08 triliun yang merupakan 55,68 

persen dari target APBN 2018.  Sementara itu penerimaan bea masuk (BM) tumbuh mencapai 

14,48 persen (yoy), dan penerimaan bea keluar (BK) mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu 

sebesar 94,27 persen (yoy). Faktor pendukung pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai 

diantaranya yaitu aktivitas perdagangan internasional yang masih kondusif, serta keberlanjutan 

kebijakan kepabeanan dan cukai melalui program Penerbitan Impor Berisiko Tinggi (PIBT) dan 

Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) yang juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan 

penerimaan.  

Tingginya aktivitas perdagangan internasional dan peningkatan produksi tembakau juga menjadi 

faktor yang dominan mendorong kinerja kepabeanan dan cukai. Secara lebih rinci berdasarkan 

pertumbuhannya, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) mencapai 14,45 persen. Penerimaan 
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CHT masih mendominasi pertumbuhan total realisasi penerimaan cukai secara nominal. Faktor 

pendorong pertumbuhan positif CHT adalah meningkatnya produksi produk hasil tembakau dan 

faktor kenaikan tarif efektif pada CHT. Sedangkan realisasi penerimaan minuman mengandung 

etil alkohol (MMEA) tercatat tumbuh paling tinggi berdasarkan prosentasenya dalam komponen 

penerimaan cukai, yaitu sebesar 16,27 persen (yoy). Selain itu, realisasi penerimaan BM juga 

tercatat tumbuh secara signifikan, dimana pertumbuhan utamanya masih didukung oleh faktor 

peningkatan aktivitas impor. Kontribusi terbesar pertumbuhan penerimaan BM berasal dari 

pertumbuhan impor pada barang konsumsi, selain juga pertumbuhan impor pada bahan 

baku/penolong. Kontributor terbesar dalam kegiatan impor berdasarkan sektornya adalah sektor 

industri. Hal ini mengindikasikan masih terus bergeraknya aktivitas produksi di dalam negeri. 

Sedangkan pertumbuhan aktivitas ekspor minerba masih menjadi faktor utama yang mendorong 

pertumbuhan positif dari realisasi penerimaan bea keluar.  

PNBP Tumbuh Signifikan Terdorong Kenaikan Harga Komoditas 

Sementara itu, peningkatan harga komoditas mempengaruhi realisasi PNBP sampai dengan akhir 

Agustus 2018 hingga mencapai Rp240,29 trilliun atau 87,24 persen dari target APBN 2018. Capaian 

Realisasi PNBP ini mengalami pertumbuhan sebesar 24,30 persen dibandingkan dengan periode 

yang sama pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penerimaan 

sumber daya alam (SDA) karena masih berlanjutnya kenaikan harga komoditas minyak bumi dan 

batu bara sepanjang periode Januari-Agustus 2018. Realisasi penerimaan SDA Migas tumbuh 

sebesar 53,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan 

SDA Migas tersebut terutama disebabkan adanya tren peningkatan harga ICP. Sementara itu, 

realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp23,62 triliun atau 101,24 persen terhadap 

APBN 2018 atau mampu tumbuh sebesar 30,86 persen dibandingkan bulan yang sama pada 

tahun 2017. Peningkatan kenaikan rata-rata harga batubara acuan (HBA) pada periode Januari–

Agustus 2018 merupakan salah satu faktor utama peningkatan realisasi penerimaan SDA Non 

Migas tersebut.  

Adapun penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan sampai dengan Agustus 2018 mencapai 

Rp39,77 triliun atau 88,99 persen dari target APBN 2018. Pada periode yang sama, PNBP Lainnya 

telah mencapai 74,97 persen dari target APBN 2018. Sementara itu, pendapatan Badan Layanan 

Umum (BLU) mencapai sebesar Rp30,30 triliun, atau 69,98 persen dari target APBN 2018 atau 

tumbuh sebesar 16,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sumber 

pendapatan utama BLU antara lain berasal dari pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada 

masyarakat antara lain pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan pendidikan, pengelolaan 

dana khusus untuk masyarakat terutama pendapatan dana perkebunan kelapa sawit, dan 

pendapatan jasa layanan perbankan BLU. 

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat Meningkat 

Secara umum, realisasi Belanja Negara menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun lalu. Sampai dengan 31 Agustus 2018, realisasi belanja negara 

telah mencapai 1.303,5 triliun rupiah. Dengan begitu belanja negara telah mencapai 58,7 persen 

dari pagu alokasi APBN. Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada 

periode yang sama tahun lalu sebesar 56,2 persen. Kemudian dari sisi pertumbuhan tahun ke 

tahun (yoy), belanja negara telah tumbuh sebesar 8,8 persen. Kinerja positif belanja negara 
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khususnya didukung oleh realisasi belanja Pemerintah Pusat yang terus mencatatkan perbaikan. 

Belanja pemerintah pusat realisasi telah mencapai Rp802,2 triliun atau tumbuh signifikan 15,3 

persen serta terserap 55,2 persen dari pagu. Salah satu penopang utama realisasi belanja 

pemerintah pusat adalah atau yang ditopang khususnya oleh belanja bantuan sosial yang tinggi, 

yang mencapai Rp81,3 triliun rupiah, atau 72,1 persen terhadap pagu alokasi APBN. Realisasi 

tersebut tercatat tumbuh positif sebesar 49,4 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut 

menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk Indonesia 

lewat penyaluran bantuan sosial yang efektif. Pada komponen belanja pemerintah pusat lainnya, 

tercatat belanja pegawai telah mencapai Rp239,7 triliun, dan tumbuh sebesar 11,6 persen, 

sementara belanja barang sebesar Rp163,5 triliun (48,1 persen terhadap APBN). Sementara itu 

belanja modal tercatat sebesar Rp70,7 triliun atau terserap 34,7 persen terhadap APBN. 

Meskipun realisasi belanja modal secara lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, namun 

secara pelaksanaan fisik banyak yang sudah mencapai lebih dari penyerapan nominal 

anggarannya. 

Pada sisi yang lain, realisasi subsidi telah tercatat sebesar Rp105,6 triliun, atau tumbuh sebesar 

36,1 persen dengan realisasi yang mencapai 67,6 persen dari pagu APBN. Untuk subsidi energi, 

realisasi telah mencapai Rp80,6 triliun (85,3 persen dari APBN), dimana subsidi BBM dan LPG 

sebesar Rp46,3 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp34,2 triliun. Sedangkan subsidi non energi 

mencapai Rp25 triliun, atau 40,6 persen dari pagu APBN. Pertumbuhan yang signifikan dari 

realisasi subsidi tersebut diantaranya disebabkan oleh peningkatan realisasi harga minyak 

mentah Indonesia, depresiasi nilai tukar Rupiah, serta pembayaran kurang bayar belanja subsidi 

periode-periode sebelumnya yang terkait dalam usaha pemerintah untuk menjaga tata-kelola 

dan kinerja BUMN. Ke depan, Pemerintah akan secara konsisten menjaga alokasi kebutuhan 

subsidi yang terus disesuaikan dengan pergerakan parameter dan asumsi makro APBN dengan 

tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara. 

Kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Didorong Lebih Akuntabel 

dan Berbasis Kinerja 

Secara umum penyerapan TKDD masih belum optimal,  namun demikian upaya untuk penguatan 

kualitas desentralisasi fiskal tetap berlanjut yang diharapkan dapat memperkuat fondasi yang 

dapat meningkatkan pengelolaan kas di daerah lebih optimal (meminimalisir idle money), 

penguatan tata kelola (good governance) serta mendorong penyaluran yang berbasis kinerja. 

Realisasi TKDD telah mencapai Rp501,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu ABPN. Secara lebih 

rinci Transfer ke Daerah tercatat sebesar Rp465,1 triliun (65,9 persen dari APBN), dan Dana Desa 

sebesar Rp36,2 triliun (60,4 persen dari APBN). Meskipun begitu, realisasi tersebut tercatat lebih 

rendah jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Hal tersebut terutama terkait 

rendahnya Dana Bagi Hasil dengan realisasi sebesar Rp45,8 triliun (51,3 persen terhadap APBN), 

atau tumbuh negatif sebesar 10,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2017. Penyebab 

kondisi tersebut adalah dikarenakan perubahan persentase mekanisme penyaluran dari 25 

persen tahun lalu, menjadi sebesar 20 persen. Kontributor pada penurunan realisasi TKDD juga 

adalah realisasi Dana Insentif Daerah  yang tumbuh negatif sebesar 28,5 persen yang dipicu oleh 

keterlambatan penyampaian dokumen dari pihak pemerintah daerah. Dengan alasan serupa, 

realisasi Dana Desa juga tercatat tumbuh negatif sebesar 0,8 persen, atau terserap sebesar 

Rp36,2 triliun (60,4 persen terhadap APBN). 
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Kesinambungan Pembiayaan Tetap Terjaga 

Dengan kinerja Pendapatan Negara dan Belanja Negara yang baik, defisit APBN dapat dijaga pada 

tingkat yang rendah yakni Rp115,0 triliun atau hanya 1,02 persen terhadap PDB atau terendah 

sejak 2013. Defisit tersebut merupakan yang terendah sejak 2013 dan mencerminkan 

pengelolaan fiskal yang pruden. Pada sisi yang lain, untuk pertama kalinya sejak 2013 

keseimbangan primer mampu mencatatkan surplus yakni sebesar 11,6 triliun. Sejalan dengan 

terjaganya defisit, pembiayaan anggaran dan penerbitan SBN mengalami pertumbuhan negatif 

dalam dua tahun terakhir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi biaya utang dengan 

tetap memperhatikan pengelolaan kas dan mempertimbangkan volatilitas di pasar keuangan. 

Pembiayaan yang telah direalisasikan sebesar Rp265,64 triliun dengan sumber utama pembiayaan 

utang sebesar Rp274,3 triliun. Pembiayaan yang bersumber dari penerbitan SBN sebesar 

Rp270,47 triliun atau 65,25 persen dari target yang didukung oleh strategi front loading. Salah 

satu terobosan yang dilakukan pada sisi penerbitan SBN adalah diluncurkannya Saving Bond Ritel 

004 (SBR004) yang bertujuan sebagai sumber pembiayaan serta memperdalam pasar domestik. 

Sementara realisasi pinjaman neto sebear Rp3,86 triliun atau 25,23 persen dari target APBN. 

Dengan realisasi pembiayaan utang tersebut, rasio utang Pemerintah terhadap PDB per Agustus 

adalah sebesar 30,31 persen atau masih jauh di bawah batas yang diperkenankan dalam undang-

undang yakni sebesar 60 persen. 

Ketahanan Fiskal Tetap Solid di Tengah Volatilitas Makro 

Likuiditas APBN hingga Agustus 2018, Kondisi likuiditas APBN  lebih solid dengan positifnya Current 

Budget Balance (CBB), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencukupi, dan  ketersediaan 

valas yang  cukup untuk antisipasi pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo dalam jangka 

pendek. Hingga Agustus 2018, CBB tercatat positif Rp14,61 triliun, jauh lebih baik dibandingkan 

Agustus 2017 dan rerata 5 tahun. Hal ini menunjukkan likuditas yang terjaga terutama 

dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja pendapatan negara. Kinerja CBB yang positif ini 

juga mengindikasikan likuiditas APBN pada periode Agustus 2018 jauh lebih kuat karena 

pendapatan yang bersifat rutin mampu menopang belanja yang bersifat rutin. Di sisi yang lain, 

tercatat SiLPA sebesar Rp114,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan Agustus tahun 2017 dan rerata 

5 tahun. Selanjutnya, rasio PNBP SDA terhadap utang luar negeri jangka pendek meningkat dan 

mengindikasikan kapasitas valas pemerintah untuk membayar utang valas jatuh tempo 

membaik. Membaiknya rasio PNBP SDA terhadap utang luar negeri dibanding periode yang sama 

tahun sebelumnya disebabkan penerimaan SDA tumbuh 48,1 persen (yoy) seiring dengan 

peningkatan ICP dan harga komoditas. 

Kerentanan fiskal sedikit lebih baik dibandingkan tahun lalu namun masih di atas rata-rata 5 tahun, 

sehingga masih tetap perlu untuk memitigasi risiko valas dan kenaikan suku bunga. Posisi Debt 

Service Ratio terhadap Revenue (DSR) hingga Agustus 2018 meningkat dibanding dengan Agustus 

2017 seiring tingginya pelunasan SBN jatuh tempo (Rp315,36 triliun). Posisi ini juga lebih tinggi 

dibandingkan rerata posisi DSR dalam  5 tahun sebelumnya. Pergerakan tahun 2018 dibanding 

dengan dua tahun sebelumnya sedikit berbeda di triwulan pertama namun selanjutnya relatif 

searah. Posisi interest ratio terhadap revenue hingga Agustus 2018 menunjukan kondisi yang 

sedikit membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun masih diatas rerata 5 tahun 

sebelumnya. Posisi debt to income hingga Agustus 2018 menunjukan kondisinya relatif sama 
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dengan periode Agustus 2017 didukung oleh pelunasan pokok utang dan pertumbuhan 

pendapatan yang cukup baik. Namun masih sedikit di atas rerata 5 tahun sebelumnya sehingga 

tetap perlu terus berupaya memitigasi  risiko valas, suku bunga dan mengendalikan 

pertumbuhan utang pada batas aman. 

Grafik 19. Indikator Kesehatan Fiskal 
 

 

 

  

 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Dalam jangka menegah, keberlanjutan fiskal relatif terjaga seiring surplusnya keseimbangan 

primer, namun tetap perlu memitigasi risiko dengan mengendalikan pertumbuhan utang dalam 

batas manageable, mengingat  adanya pelemahan debt dynamics  dan peningkatan debt ratio. 

Keseimbangan primer hingga akhir Agustus 2018 kembali tercatat surplus, jauh lebih baik 

dibandingkan Agustus 2017 sebelumnya dan rerata lima tahun yang masih negatif. Pergerakan 

keseimbangan primer (kumulatif bulanan) tahun ini menunjukkan kecenderungan yang lebih 

baik dibandingkan dua tahun sebelumnya maupun rerata 5 tahun terakhir, seiring dengan 

membaiknya kinerja pendapatan negara. Debt ratio terhadap PDB sampai dengan Agustus 2018, 

menunjukan peningkatan dibandingkan periode yang sama Agustus 2017 dan rerata 5 tahun. 

Disamping itu trennya menunjukan peningkatan, sehingga tetap perlu upaya menjaga dalam 

batas aman. Pergerakan debt ratio tahun 2018 berbeda dengan tahun 2016 dan 2017, juga 

dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar. Debt dynamic menunjukan posisi aman namun 

cenderung menurun dibanding  periode yang sama Agustus 2017 dan rata-rata 5 tahun terutama 

dipengaruhi oleh kenaikan imbal hasil SBN seiring dengan tekanan jual investor asing akibat 

pengetatan  likuiditas global. Dengan demikian ke depan mitigasi terhadap risiko kenaikan suku 

bunga perlu diperkuat.  
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Mencermati dinamikan perekonomian terkini dan prospek perekonomian kedepan serta 

berdasarkan kinerja APBN hingga Agustus 2018, maka diproyeksikan outlook APBN hingga akhir 

tahun 2018 masih terjaga dalam batas aman dengan defisit tetap terkendali dalam batas aman, 

bahkan lebih rendah dari target defisit dalam APBN 2018 yaitu sebesar 2,19 persen PDB. Akan 

tetapi, mencermati dinamika perekonomian global terkini, terutama perang dagang dan krisis 

geopolitik di Timur Tengah, perlu untuk menjaga kinerja APBN dengan optimalisasi pendapatan 

negara, menjaga kualitas belanja agar tepat guna dan efisien, serta pembiayaan yang hati-hati 

dan terukur. Pemerintah akan terus mengoptimalisasi fungsi APBN di tengah ketidakpastian 

ekonomi global dengan menggunakan instrumen fiskal untuk pengendalian impor , melakukan 

peninjauan ulang beberapa proyek infrastruktur, serta tetap memitigasi risiko keuangan BUMN. 

Di sisi lain, Pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat dan mendorong efektivitas program-

program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. 

 

B. Memaknai Arsitektur RAPBN 2019: Sehat, Adil, dan Mandiri  

Berangkat dari cita-cita luhur pendiri bangsa yaitu berdirinya sebuah bangsa yang kokoh, 

berdaulat, bermartabat, serta adil dan makmur. Tentunya hal ini menjadi spirit dan komitmen 

Pemerintah untuk menghadirkan fondasi perekonomian yang kuat dan bertumbuh pada level 

yang cukup tinggi, sektor riilnya bergerak, kesempatan kerja terbuka luas, pendapatan rata-rata 

masyarakat meningkat, tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang semakin menurun. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera, berkecukupan, 

tentram dan damai. Hidup penuh kesyukuran dan keberkahan dalam balutan semangat 

persatuan dalam kebhinekaan. Cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, fasilitas pendidikan 

dan kesehatan berkualitas, anak-anak bangsa tersenyum ceria menatap masa depan dengan 

penuh optimisme. Para petani, nelayan dan para buruh dapat berkerja dengan tenang dan 

menikmati hasil kerja kerasnya dengan penuh suka cita dan rasa syukur yang dalam. Penegakan 

hukum yang menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi 

seluruh masyarakat menumbuhkan optimisme keberhasilan reformasi. 

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, tentunya tidaklah mudah tapi perlu komitmen seluruh 

pemangku kepentingan untuk senantiasa bersinergi dan memberikan kontribusi terbaik.  Dengan 

modal sosial, ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki, Indonesia mempunyai peluang 

untuk menjadi negara maju, adil, dan makmur. Jumlah penduduk yang besar, kelas menengah 

yang meningkat, dan didukung demokratisasi yang optimal merupakan kekuatan Indonesia. 

Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sistem yang berkeadilan merupakan 

prioritas utama. Kedepan diharapkan perekonomian akan tumbuh lebih tinggi, semakin inklusif, 

merata, dan berkeadilan.  

Untuk mewujudkan cita-cita mulia itu perlu didukung bauran kebijakan baik kebijakan moneter, 

fiskal maupun sektor keuangan. Dalam konteks kebijakan fiskal, arah dan strategi kebijakan yang 

ditempuh pemerintah adalah mendorong agar APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, 

sehat, kredibel dan berkesinambungan, baik dalam prespektif jangka pendek, menengah dan 

panjang. Selaras dengan hal tersebut APBN didorong lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan 

berkelanjutan. Dengan APBN yang sehat diharapkan akan mendorong fungsi alokasi, distribusi 

dan stabilisasi dapat berfungsi optimal untuk menghantarkan terwujudnya masyarakat adil dan 

makmur. Melalui APBN yang sehat dan berkelanjutan tersebut diharapkan akan mampu 
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merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target 

pembangunan secara optimal.  

Untuk itu dalam jangka menengah, arah dan strategi kebijakan fiskal didorong untuk 

memperkokoh pengelolaan fiskal untuk meningkatkan investasi dan daya saing bangsa guna 

mewujudkan kesejahteraan. Secara umum  pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk:  

pertama, ekspansif yang terarah dan terukur, untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya 

saing. Sejalan dengan hal tersebut, defisit anggaran diarahkan untuk kegiatan produktif, namun 

tetap dikendalikan dalam batas aman. Lebih lanjut, defisit anggaran diupayakan semakin 

menurun diselaraskan dengan siklus perekonomian serta kebutuhan pencapaian target 

pembangunan. Kedua, peningkatan tax ratio selaras dengan kapasitas perekonomian, antara lain 

melalui penggalian potensi penerimaan negara, penegakan hukum, serta perluasan basis pajak. 

Ketiga, pengendalian rasio utang dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun serta 

mengarahkan utang untuk kegiatan produktif, dan terus mengembangkan skema pembiayaan 

kreatif dan inovatif, dan keseimbangan primer terus didorong secara konsisten menuju positif.  

Bagan 1. Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah 
 

 

Sejalan dengan arah dan strategi jangka menengah, spirit dalam arsitektur RAPBN 2019 adalah 

didasarkan untuk menghadirkan APBN yang  sehat, adil dan mandiri. Untuk itulah dalam 

merumuskan kebijakan perlu mempertimbangkan dinamika perekonomian terkini dan prospek 

perekonomian kedepan, tantangan yang dihadapai, serta target pembangunan yang hendak 

dicapai pada tahun 2019. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang ditempuh mampu merespon 

dinamika secara efektif, menjawab tantangan secara tepat dan mampu mendukung pencapaian 

target pembangunan secara optimal. 

Mencermati dinamika perekonomian global walapun menunjukan tren perbaikan, namun masih 

diliputi resiko ketidakpastian. menjadi tantangan dan sekaligus potensi risiko yang perlu 

diwaspadai. Indonesia sebagai bagian dari ekosistem perekonomian global menyadari bahwa 

daya jalar volatilitas perekonomian global tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja 
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perekonomian domestik. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir, 

dinamika likuiditas yang semakin ketat sehingga berdampak meningkatnya imbal hasil, pelebaran 

defisit current account, kenaikan ICP dan volatilitas harga komoditas.  

Sementara itu pada sisi lain dalam pengelolaan ekonomi untuk menghantarkan terwujudnya 

kesejahteraan, juga masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu direspon dengan ramuan 

inovasi kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur. Beberapa tantangan tersebut  antara lain, daya 

saing yang perlu ditingkatkan, melalui penguatan kualitas SDM, mengejar ketertinggalan 

infrastruktur, perbaikan iklim investasi dan penguatan ekspor. Persoalan lain yang tak kalah 

krusial adalah perlunya mendorong ketahanan pangan dan energi, efektivitas program 

perlindungan sosial agar benar-benar memberi manfaat yang nyata dan dapat mengakselerasi 

pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Disamping itu juga kualitas desentralisasi fiskal yang 

selama ini sudah berjalan perlu ditingkatkan agar memberi manfaat nyata bagi perbaikan kualitas 

pelayanan publik didaerah dan memberi kontribusi signifikan bagi terwujudnya pemerataan dan 

kemandirian daerah dalam bingkai NKRI. Stabilitas politik, ekonomi dan keamanan tetap perlu 

dijaga, serta isu-isu lain misalnya penanganan stunting, kesetaraan gender, perubahan iklim dan 

manajemen bencana juga menjadi isu sentral yang mempunyai nilai strategis. 

Bagan 2. Arsitektur RAPBN 2019: Sehat, Adil dan Mandiri 
 

 
Pada sisi lain dalam konteks untuk mewujudkan kesejahteraan, target yang ditetapkan Pemerintah 

adalah mendorong pertumbuhan ekonomi pada level yang sehat pada kisaran 5,3 persen. 
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produktif untuk akselerasi pertumbuhan. Selanjutnya, keseimbangan primer menuju positif 

(negatif Rp21,7 triliun), dan rasio utang yang tetap terkendali dalam batas aman (dibawah 30 

persen).  
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Sementara itu makna APBN yang Adil ditunjukkan dengan semakin berimbangnya keuangan pusat 

dan daerah melalui semakin tingginya Transfer ke Daerah dan Dana Desa, semakin besarnya 

komitmen pemerintah untuk perlindungan daya beli dan pengentasan kemiskinan dan 

pengurangan kesenjangan.  Hal tersebut direfleksikan dengan penguatan program perlindungan 

sosial (kenaikan besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 100 persen, kenaikan 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 96,8 juta, 

peningkatan akses pembiayaan bagi Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM), dan usaha 

ultra mikro, serta akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Pada sisi lain keadilan juga ditunjukan fokus Pemerintah bukan hanya untuk pembangunan fisik 

semata (infrastruktur) tetapi juga serius untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui 

penguatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, vokasional dan penelitian dan 

pengembangan. Hal ini mencerminkan bahwa komitmen yang kuat pemerintah tidak hanya 

mengedepankan pembangunan bagi generasi saat ini tetapi juga mempersiapkan fondasi bagi 

perbaikan generasi mendatang.Inilah upaya untuk mewujudkan keadilan antar generasi. 

Sementara itu upaya menghadirkan APBN yang mandiri ditandai dengan semakin optimalnya 

penerimaan perpajakan yang didorong dapat tumbuh 15 persen melebihi pertumbuhan 

alamiahnya. Di samping itu, APBN yang mandiri mendorong pendalam pasar keuangan domestik 

dan pengurangan komposisi valas dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), upaya keras 

mendorong peningkatan ekspor dengan berbagai terobosan kebijakan antara lain program 

National Interest Account (NIA), program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).  

Bagan 3. Kebijakan Strategi pada RAPBN 2019 
 

 

Seiring dengan spirit arsitektur RAPBN 2019 maka tema kebijakan fiskal tahun 2019 adalah APBN 

untuk mendorong investasi dan daya saing yang difokuskan pada dua hal utama yaitu penyehatan 

fiskal dan kebijakan fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing ekspor. Dalam konteks 
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daya saing ekspor ditempuh dengan melakukan simplifikasi dan memberi kemudahan, perbaikan 

pelayanan publik serta pemberian dukungan fiskal untuk investasi dan peningkatan ekspor. 

Sejalan dengan hal tersebut pada level operasional strategi yang ditempuh adalah (i) mobilisasi 

pendapatan yang realistis selaras dengan kapasitas perekonomian, (ii) mendisain belanja yang 

efektif dan produktif dengan penguatan value for money dengan harapan setiap rupiah yang 

dibelanjakan negara akan memberi manfaat yang nyata bagi perbaikan kesejahteraan 

masyarakat sekaligus mampu menjadi stimulus bagi perekonomian.(iii) efisiensi dan inovasi 

pembiayaan dengan pengembangan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui 

pelibatan sektor swasta, BUMN dan BLU untuk berperan sebaga agen pembangunan dalam 

mengkaselerasi pencapaian target pembangunan. 

Adapun fokus kebijakan belanja negara 2019 antara lain mengedepankan penguatan produktivitas 

belanja. Hal tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), 

mendorong peningkatan investasi dan ekspor, efektivitas program perlindungan sosial untuk 

akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, konsisten menuntaskan 

pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, penguatan 

kualitas desentralisasi fiskal, stabilisasi politik, ekonomi dan keamanan serta merespon isu-isu 

strategis lainnya misalnya stunting, kesetaraan gender, perubahan iklim dan mitigasi risiko 

bencana.  Melalui arsitektur APBN yang sehat, adil dan mandiri merupakan ikhtiar sekaligus kado 

indah yang diharapkan menjadi jawaban untuk atas mimpi-mimpi indah seluruh rakyat Indonesia 

diulang tahunnya yang ke 73 tahun, yaitu sebuah bangsa yang “Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto 

Titi Tentrem Kerto Raharjo”. 

Postur dan Kebijakan Utama RAPBN 2019 

Dalam RAPBN 2019, total Pendapatan Negara mencapai Rp2142,5 triliun atau tumbuh sebesar 15 

persen dibandingkan outlook APBN 2018. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan 

perpajakan menyumbang Rp1781,0 triliun atau sebesar 83,1 persen, sedangkan PNBP dan Hibah 

mencapai Rp361,5 triliun atau sebesar 16,9 persen dari total pendapatan negara. Porsi 

penerimaan perpajakan yang semakin besar dan signifikan membuat upaya reformasi yang telah 

dilakukan Pemerintah di bidang perpajakan menjadi sangat krusial. Sejak 2015 hingga tahun 

2017, sejumlah reformasi yang telah dilakukan seperti keringanan PPh dan Revaluasi Aset di 

tahun 2015; kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24,3 Juta menjadi Rp54 Juta 

di tahun 2016; Amnesti Pajak di tahun 2016 dan 2017. Di samping itu, di tahun 2018 Pemerintah 

juga telah melakukan upaya reformasi antara lain penurunan tariff pajak UMKM menjadi 0,5 

persen dan percepatan restitusi. Berbagai reformasi tersebut akan terus diperkuat antara lain 

melalui implementasi AEoI, insentif tepat sasaran, dan Compliance Risk Management yang akan 

dilakukan pada tahun 2019.  

Secara garis besar, Pemerintah tengah dan akan terus melakukan reformasi perpajakan dalam lima 

area yakni organisasi, SDM, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan 

perundang-undangan. Pemerintah tentunya terus mengupayakan keberhasilan dari upaya 

reformasi tersebut agar penerimaan perpajakan dapat terus meningkat untuk menopang APBN 

dalam melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasinya untuk kemajuan bangsa dan 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Walaupun menetapkan target yang optimis atas penerimaan 

perpajakan di tahun 2019, Pemerintah juga tetap terus berupaya dalam mendorong investasi 

dan meningkatkan ekspor dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah 
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insentif pajak. Beberapa insentif yang disediakan antara lain: 1) Pengurangan PPh untuk industri 

pionir (tax holiday), 2) Pemberian allowance pajak atas investasi, 3) pemberian fasilitas bea 

masuk dan ekspor, 4) pengurangan pajak untuk mendukung kegiatan penelitian dan 

pengembangan serta vokasi, serta 5) penetapan kawasan khusus.  

Grafik 20. Pendapatan Negara 
(Rp triliun) 
 

Sumber: Kementerian Keuangan 
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persen dari outlook APBN tahun 2018. Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja K/L 

sebesar Rp840,3 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp767,1 triliun. Sementara itu, TKDD 

direncanakan sebesar Rp832,3 triliun yang terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp759,3 triliun 

dan Dana Desa sebesar Rp73 triliun. TKDD terus diarahkan untuk mendukung produktivitas 

ditandai oleh Dana Alokasi Khusus Fisik yang dianggarkan sebesar Rp77,2 triliun yang akan 

digunakan antara lain untuk meningkatkan infrastruktur layanan publik dan peningkatan alokasi 

infrastruktur pendidikan. Sementara itu Dana Alokasi Khusus Nonfisik dianggarkan sebesar 

Rp131,2 triliun yang digunakan untuk perbaikan kualitas kinerja, peningkatan unit cost Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) utk pendidikan vokasi, dan afirmasi untuk daerah tertinggal, terluar, 

dan transmigrasi (3T). Sementara itu, Dana Desa digunakan sebagai formulasi dan afirmasi untuk 

percepatan pengentasan kemiskinan, kelanjutkan skema padat karya tunai (cash for work), 

peningkatan porsi pemberdayaan masyarakat desa, dan penguatan kapasitas SDM desa dan 

tenaga pendamping desa. 

Adapun fokus utama belanja pemerintah dalam tahun 2019 adalah untuk mendukung peningkatan 

daya saing, ekspor dan investasi, yang diharapkan dapat diikuti dengan penguatan value for money. 

Selanjutnya, pos-pos alokasi belanja pemerintah difokuskan untuk Pembangunan SDM, 

penyelesaian infrastruktur, perlindungan sosial pelaksanaan agenda demokrasi, pelaksanan 

birokrasi yang efektif dan efisien, serta belanja mengantisipasi ketidakpastian seperti bencana 

alam. APBN terus mendukung pembangunan SDM melalui alokasi anggaran pendidikan dan 

kesehatan yang sesuai dengan amanat undang-undang. Anggaran pendidikan direncanakan 

sebesar Rp487,9 triliun, sementara anggaran kesehatan sebesar sebesar Rp122 triliun. Belanja 

pendidikan dialokasikan untuk mencakup 20,1 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

sebesar Rp11,2 triliun, 471,8 ribu mahasiswa penerima beasiswa Bidik misi sebesar Rp4,9 triliun, 

penguatan pendidikan vokasi, dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana.  

Penggunaan anggaran pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan kualitas. Adapun 

perbaikan-perbaikan yang merupakan fokus belanja pendidikan antara lain untuk peningkatan 

kualitas pendidikan seperti untuk Peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi dan redistribusi 

guru antar daerah, peningkatan efektivitas BOS, dan pemberian BOS berdasarkan kinerja. Selain 

itu, untuk perbaikan akses pendidikan Pemerintah terus meningkatkan efektivitas program 

strategis seperti Program Indonesia Pintar bagi 19-20 juta siswa dengan peningkatan ketepatan 

sasaran, percepatan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan universitas, perluasan 

program beasiswa afirmasi/bidik misi, dan penguatan LPDP selaku pengelola dana abadi 

pendidikan yang telah dan akan menyalurkan 27 ribu beasiswa. Sementar itu, anggaran belanja 

kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta 

penguatan penanganan stunting. Belanja kesehatan dialokasikan terutama untuk jaminan 

kesehatan bagi 96,8 juta jiwa penduduk Indonesia yang termasuk dalam program Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp26,7 triliun, dan perbaikan pelayanan 

fasilitas kesehatan.  

Anggaran belanja infrastruktur tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp420,5 triliun yang terus 

menunjukkan komitmen pemerintah untuk percepatan infrastruktur dalam rangka mendukung 

daya saing dan produktivitas. Beberapa sasaran strategis antara lain 

pembangunan/rekonstruksi/pelebaran jalan sepanjang 2.007 km, pembangunan dan rehabilitasi 

jaringan irigasi seluas 162 ribu hektar, meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 99,9 persen, 

pembangunan rumah susun dan khusus sebanyak 10.742 unit, bendungan 48 unit, dan 
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pembangunan Jalur kereta api sepanjang 415,2 km. Kebijakan alokasi belanja infrastruktur 

antara lain untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah seperti melalui DAK untuk bidang 

infrastruktur, 25 persen penggunaan Dana Transfer Umum (DTU), dan Dana desa. APBN 2019 

ditujukan juga untuk meningkatkan keterlibatan peran swasta dan BUMN dalam mendukung 

pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang 

dioptimalkan hingga mencapai Rp9,38 triliun di tahun 2019. Selain itu peran BUMN dan Swasta 

akan dioptimalkan melalui investasi Pemerintah (termasuk Penanaman Modal Negara), serta 

penyediaan beberapa fasilitas pembiayaan infrastruktur seperti Viability Gap Fund (VGF), Dana 

Penyiapan Proyek, penjaminan, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha - Availability 

Payment (KPBU-AP). Kebijakan-kebijakan lainnya antara lain peningkatan koordinasi lintas 

sektoral dan mendorong komitmen pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur 

terutama pada K/L terkait infrastruktur. 

Grafik 21. Belanja Subsidi 
(Rp triliun) 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi 40 persen penduduk termiskin belanja perlindungan 

sosial dan subsidi terus dipertajam. Belanja perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp381,0 

triliun yang digunakan antara lain untuk PKH bagi 10 juta keluarga dengan peningkatan besaran 

manfaat sebesar Rp34,4 triliun, Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) sebesar Rp20,8 triliun untuk 

15,6 juta keluarga dengan perbaikan penyaluran, dan subsidi bunga sebesar Rp16,7 triliun untuk 

kredit usaha kecil dan mikro, dan perumahan. Kebijakan subsidi diarahkan agar lebih tepat 

sasaran dan menuju sistem penyaluran nontunai. Subsidi energi direncanakan sebesar Rp156,5 

triliun yang terdiri dari Rp100,1 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, dan Rp56,5 triliun untuk 

subsidi listrik. Sementara itu, subsidi non-energi yang terdiri dari subsidi pupuk, Public Service 

Obligation (PSO), dan subsidi bunga kredit program direncanakan sebesar Rp64,3 triliun. 

Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2019, pemerintah 

mengalokasikan anggaran Pemilu sebesar Rp 24,8 triliun. Hal tersebut sesuai dengan arah 

kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas lembaga demokrasi, menjamin hak-hak 

politik dan kebebasan sipil, mewujudkan birokrasi yang netral, dan melaksanakan tahapan 

pemilu yang aman. Di samping itu, Pemerintah selalu berupaya untuk melakukan perbaikan tata 

kelola dan birokrasi yang efisien di mana dalam RAPBN 2019 dianggarkan alokasi sebesar 

Rp368,6 triliun untuk peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, dan perbaikan Kesejahteraan aparatur dan pensiunan. Dalam hal 
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mengantisipasi ketidakpastian, pemerintah menganggarkan sebesar Rp38,6 triliun yang 

digunakan untuk mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, stabilitas ekonomi, dan 

keamanan. 

Grafik 22. (a) Defisit APBN  dan  (b) Keseimbangan Primer 
(Rp triliun) 

  
 (a) (b) 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp297,16 triliun atau 1,84 persen 

terhadap PDB. Penurunan defisit anggaran sampai di bawah 2 persen terhadap PDB ini 

merupakan kali pertama sejak tahun 2013. Defisit anggaran dalam batas aman ini merupakan 

hasil dari arah kebijakan fiskal Pemerintah yang bersifat ekspansif dan terukur. Arah kebijakan 

defisit ini masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu memperkuat stimulus fiskal 
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0,13 persen terhadap PDB. Pada jangka menengah, tahun 2020-2022, angka keseimbangan 
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arah  rentang positif 0,08 persen terhadap PDB. Pemerintah menempuh berbagai kebijakan di 
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Dalam RAPBN tahun 2019, pembiayaan anggaran direncanakan sebesar Rp297,16 triliun.  

Pembiayaan anggaran tersebut terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp359,28 triliun , 

pembiayaan investasi sebesar negatif Rp74,82 triliun, pemberian pinjaman sebesar negatif 

Rp2,29 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 15 triliun. Sejak tahun 2015, pertumbuhan 

pembiayaan utang cenderung menurun bahkan tumbuh negatif di tahun 2018 dan 2019. 

Pembiayaan utang dalam APBN tahun 2019 turun 7,2 persen jika dibandingkan dengan outlook 

tahun 2018 sebesar Rp387,36 triliun. Hal ini disebabkan oleh penurunan pembiayaan utang yang 

bersumber dari SBN (neto) serta nilai pinjaman neto yang direncanakan sebesar negatif Rp26,93 

triliun. Arah kebijakan pembiayaan utang dalam RAPBN 2019 bersifat hati-hati, efisiensi, dan 
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agar tetap resilent terhadap gejolak nilai tukar dan potensi investor domestik dioptimalkan untuk 

pendalaman pasar sekaligus mengendalikan kepemilikan asing. 

Grafik 23. Pembiayaan Utang 
(Rp triliun) 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Dalam hal arah kebijakan pembiayaan utang Pemerintah mempertahankan empat prinsip utama. 

Kehati-hatian, dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang aman dan 

diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah merupakan prinsip pertama yang 

dipegang teguh Pemerintah. Selain itu, prinsip kedua dalam kebijakan pembiayaan utang adalah 

efisiensi biaya utang, yaitu mendorong efisiensi biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali 

dan mendukung kesinambungan fiskal. Selanjutnya, prinsip produktivitas, yaitu mendorong 

pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target 

pembangunan, antara lain melalui pembiayaan investasi dalam rangka mengakselerasi 

pembangunan infrastruktur. Prinsip utama yang terakhir adalah prinsip keseimbangan, yaitu 

menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga 

keseimbangan makro ekonomi. Dengan menerapkan empat prinsip utama tersebut, rasio utang 

terhadap PDB diperkirakan sebesar 29,5-31,0 persen pada periode tahun 2019. 

Pemerintah terus menjaga rasio utang agar kesinambungan fiskal terkendali. Utang dikelola secara 

prudent oleh Pemerintah melalui pengendalian utang jatuh tempo sesuai kemampuan 

membayar kembali untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Selain itu, Pemerintah juga 

mengatur komposisi utang untuk mengendalikan fluktuasi kewajiban utang.  Hal ini 

menghasilkan rasio utang terhadap PDB yang terjaga dan relatif lebih rendah dari negara peers 

walaupun rasio tersebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir.  

Melalui pembiayaan RAPBN 2019, Pemerintah juga menetapkan strategi pembiayaan investasi 

untuk membangun produktivitas serta mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif. Hal tersebut 

dilaksanakan melalui strategi pembiayaan investasi untuk  mendukung pembangunan 

infrastruktur serta peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah, termasuk pembebasan lahan yang diperlukan dalam prioritas 

pembangunan nasional. Di sisi yang lain, pembiayaan investasi juga diarahkan untuk peningkatan 

akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi dan memberikan kepastian terhadap 

keberlanjutan pengembangan pendidikan. Sementara itu, guna mendukung pertumbuhan 
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KUMKM Pemerintah juga menyediakan stimulus dalam pembiayaan investasi. Kebijakan 

pembiayaan anggaran Pemerintah lainnya yaitu pemberian pinjaman kepada BUMN/ Pemda, 

kewajiban penjaminan pemerintah yang diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu penjaminan 

pemerintah untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan penjaminan 

pemerintah untuk penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, serta 

pembiayaan lainnya yang seluruhnya bersumber dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih 

(SAL). 

 

 

 

Boks 2. Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan 

Desa 

 
Dana Desa merupakan salah satu bentuk implementasi dari program Nawacita pada cita ketiga 

yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan. Dana Desa diharapkan menjadi langkah strategis dalam upaya 

percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan desa yang diharapkan dapat 

mendorong pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 

tahun 2015-2019. Dana Desa yang telah dialokasikan dalam APBN sejak tahun 2015 sebesar 

Rp20,77 triliun, dan terus meningkat hingga Rp60,0 triliun pada tahun 2018, merupakan wujud 

komitmen pemerintah atas amanah UU No.6/2014 tentang Desa dalam menyediakan salah 

satu sumber pendapatan bagi Desa. Dengan demikian, kedudukan desa dan masyarakat desa 

sebagai subjek pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kewenangannya. 

Dalam implementasinya, kebijakan Dana Desa yang telah berjalan selama tiga tahun (tahun 

2015-2017) masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dihadapi antara lain: 

Pertama, formulasi distribusi pengalokasian Dana Desa dengan formula Alokasi Dasar (AD) 

dibandingkan Alokasi Formula (AF) sebesar 90:10 dinilai masih belum berkeadilan karena porsi 

alokasi formula (AF) yang mencerminkan kondisi desa hanya sebesar 10 persen sedangkan 

porsi 90 persen adalah alokasi dasar (AD) yang dibagi rata per desa. Hal tersebut dapat dilihat 

dari korelasi distribusi dana desa dengan jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan 

Geografis (IKG) yang menunjukkan bahwa distribusi Dana Desa menggambarkan adanya 

ketimpangan distribusi di level desa. Desa-desa yang berpenduduk miskin tinggi justru 

mendapatkan Dana Desa yang relatif sama atau lebih kecil dibandingkan dengan desa yang 

jumlah penduduk miskinnya lebih rendah. Demikian pula halnya dengan korelasi distribusi dana 

desa dengan tingkat kesulitan geografis desa yang menunjukkan bahwa desa-desa dengan 

tingkat kesulitan geografis tinggi justru mendapatkan Dana Desa yang relatif sama atau lebih 

kecil dibandingkan dengan desa yang tingkat kesulitan geografisnya lebih rendah. Kedua, dalam 

implementasi di lapangan masih ditemui beberapa kendala, mulai dari aspek perencanaan dan 

penganggaran di desa, penyaluran, pemanfaatan, pendamping desa, pengelolaan keuangan 

desa, monitoring dan pengawasan, hingga aspek sumber daya manusia di daerah. Perbaikan 

formula distribusi Dana Desa dan pelaksanaannya di lapangan perlu dilakukan agar manfaat 

Dana Desa dalam percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan desa dapat lebih 

optimal. 
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Pemanfaatan Dana Desa selama periode 2015-2017 menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen 

masih banyak digunakan untuk prioritas pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, 

jembatan, drainase, irigasi, embung, dan lainnya. Namun demikian, multiplier effect-nya belum 

berdampak optimal bagi peningkatan perekonomian desa, serta masyarakat desa masih belum 

merasakan manfaat besar terutama dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Sementara itu, 

pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal, padahal 

banyak desa yang mempunyai kegiatan ekonomi kreatif desa yang dapat didorong untuk 

menjadi mata pencaharian bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Desa ke 

depan perlu lebih diarahkan untuk penguatan pada kegiatan yang bersifat padat karya 

(swakelola) masyarakat desa, pengembangan potensi ekonomi desa melalui kegiatan ekonomi 

kreatif, dan mengoptimalkan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa 

diharapkan menjadi akselerator bagi tumbuhnya sentra-sentra kegiatan ekonomi baru di desa 

serta dapat mendorong kreatifitas dan komitmen masyarakat desa dalam membangun 

desanya. Potensi dan karakteristik desa dapat menjadi salah satu acuan dalam menentukan 

prioritas penggunaan Dana Desa, misalnya: bagi desa dengan karakteristik tertinggal dan 

sangat tertinggal diutamakan untuk sarana prasarana infrastruktur dasar, penyediaan layanan 

dasar publik, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan bagi desa dengan karakteristik desa 

berkembang, diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan perekonomian 

desa. 

Total Dana Desa dari APBN yang dialokasikan sebesar Rp127,75 triliun selama tahun 2015-2017 

telah menghasilkan output Dana Desa berupa penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar, 

penyediaan layanan dasar publik di desa, serta pengembangan perekonomian desa. Kinerja Dana 

Desa dinilai telah memberikan manfaat positif bagi pembangunan desa sehingga diharapkan 

dapat mengatasi kesenjangan maupun mengurangi kemiskinan desa, meskipun demikian 

optimalisasi pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan.  

Sementara itu, kinerja indikator kemiskinan perdesaan tahun 2015-2017 mulai membaik sejak 

Dana Desa mulai diimplementasikan tahun 2015. Tingkat kemiskinan perdesaan menurun 

sekitar 1,97 persen yaitu dari 14,2 persen (tahun 2015) menjadi 13,9 persen (tahun 2017). 

Demikian juga dengan jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sekitar 4,70 persen 

(842,76 ribu jiwa) dari 17,94 juta jiwa (tahun 2015) menjadi 17,10 juta jiwa (tahun 2017), serta 

gini ratio perdesaan membaik dari 0,334 (tahun 2015) menjadi 0,320 (tahun 2017). Seiring 

dengan membaiknya kinerja indikator kemiskinan desa dan ketimpangan antar desa tersebut 

maka mengindikasikan bahwa program/kegiatan Pemerintah salah satunya Dana Desa dinilai 

memberikan manfaat positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di tingkat desa 

walaupun signifikansi dampaknya belum dapat diukur dalam tiga tahun pelaksanaan Dana 

Desa. 

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Dana Desa tersebut, maka sangat diperlukan beberapa 

langkah strategis antara lain melalui: penguatan pengelolaan Dana Desa secara terstruktur dan 

berkelanjutan; mengoptimalkan kegiatan-kegiatan ekonomi desa yang berfokus pada 
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Boks 2. Tugas Berat Tim Reformasi Perpajakan 

 

peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat; optimalisasi peran BUMDes; serta 

mendorong pengembangan usaha sektor informal masyarakat desa. Di sisi lain, dengan 

semakin meningkatnya dana yang dikelola desa maka diperlukan strategi kebijakan dalam 

rangka penguatan pengelolaan Dana Desa antara lain yaitu: (a) kesiapan desa melalui 

penguatan kapasitas SDM, (b) Pemerintah perlu melakukan pembinaan, pendampingan, dan 

pemantauan yang lebih terarah dan berkesinambungan kepada desa, serta (c) penguatan 

koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi 

prioritas pembangunan desa dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan, 

hingga tingkat desa.  

Agar upaya Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat desa dapat berjalan efektif 

maka dibutuhkan antara lain sinergi kebijakan antara Dana Desa dengan pelaksanaan program 

nasional seperti PKH, Rastra, dan KUR. Di samping itu, diperlukan strategi kebijakan untuk 

memperkuat pemanfaatan Dana Desa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan 

mengentaskan kemiskinan desa antara lain melalui: (a) optimalisasi peran BUMDes untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi produktif desa; (b) memberikan kemudahan akses 

permodalan bagi masyarakat desa melalui kemitraan permodalan dengan BUMDesa, Lembaga 

Keuangan Mikro Desa, BUMN, maupun swasta; (c) mendorong pengembangan usaha sektor 

informal terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan ekonomi 

kreatif; serta (d) mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 

mewujudkan usaha produktif yang lebih efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat, memberikan nilai tambah produk, dan meningkatkan kualitas hasil produksi. 
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 BAGIAN III 

ULASAN KHUSUS: 

KEPEMILIKAN ASING PADA 

PERUSAHAAN PERASURANSIAN 
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A. Overview Industri Perasuransian 

Industri perasuransian di Indonesia memiliki sejarah lebih dari 100 tahun yang dimulai dengan 

berdirinya Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij pada tahun 1859 

yang kemudian berubah menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Djiwa Sedjahtera. Saat ini industri 

perasuransian telah berkembang menjadi salah satu industri jasa keuangan yang paling besar 

setelah industri perbankan dengan tingkat pertumbuhan yang cukup pesat. Selama 5 tahun sejak 

tahun 2012 hingga tahun 2017, aset industri asuransi telah tumbuh hampir dua kali lipat (93,9 

persen) dari Rp 584,02 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 1132,6 triliun pada tahun 2017. 

Pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan total aset industri 

jasa keuangan selama periode yang sama (75,5 persen), yaitu dari Rp 5.436,83 triliun pada tahun 

2012 menjadi Rp 9.544,05 pada tahun 2017. Adapun kontribusi total aset industri asuransi 

terhadap total aset industri jasa keuangan mencapai 11 persen. Industri asuransi jiwa masih 

menjadi yang terbesar dengan total aset sebesar Rp 513 triliun atau 45 persen dari total aset 

keseluruhan industri asuransi. 

Grafik 24. (a) Perkembangan Aset Industri Asuransi, dan (b)  Aset Industri Asuransi Menurut Kategori Usaha 
 

 

 
(a) (b) 

Sumber: OJK, diolah 

Selain aset, indikator lain seperti densitas asuransi (premi dibandingkan jumlah penduduk) dan 

penetrasi asuransi (rasio premi terhadap PDB) juga terus menunjukkan tren peningkatan selama 5 

tahun terakhir. Densitas asuransi tumbuh dari Rp709.125 pada tahun 2012 menjadi Rp1.501.874 

pada tahun 2017. Sedangkan penetrasi asuransi tumbuh dari 2,04 persen pada tahun 2012 

menjadi 2,9 persen pada tahun 2017. 

Grafik 25. Densitas dan Penetrasi Asuransi 
 

 
Sumber: OJK, diolah 
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B. Industri Perasuransian dan Pertumbuhan Ekonomi 

Perkembangan industri asuransi memiliki kaitan yang sangat erat dengan kinerja perekonomian. 

Studi yang dilakukan oleh peneliti dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan variabel asuransi seperti jumlah premi memberikan dampak positif terhadap 

perekonomian. Dengan menggunakan data time series dari tahun 1984 sampai dengan 2014 dan 

metode analisis Vector Autoregresive (VAR) ditemukan bahwa pertumbuhan premi asuransi jiwa 

memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sejak tahun kedua dan 

berlangsung selama tujuh tahun, sedangkan pertumbuhan premi asuransi umum memberikan 

pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sejak tahun kedua dan berlangsung selama 

empat tahun. 

Kajian lain yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas 

Indonesia (LPEM UI) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi juga memiliki dampak yang positif 

terhadap kinerja industri perasuransian. Studi ini menemukan bahwa peningkatan 1 persen pada 

tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) membawa peningkatan premi dari 

perusahaan asuransi secara umum sebesar Rp160,7 miliar. Sementara variabel ekonomi lain 

yaitu inflasi justru memiliki hubungan yang searah dengan kinerja industri perasuransian. Hal ini 

mungkin terjadi karena tingkat inflasi yang tinggi diasosiasikan sebagai peningkatan risiko 

sehingga ketika tingkat inflasi meningkat maka permintaan masyarakat terhadap prosuk asuransi 

juga meningkat. Kajian LPEM UI menemukan bahwa setiap peningkatan inflasi sebesar 1 persen 

akan membawa peningkatan premi perusahaan asuransi sebesar Rp8,6 miliar. 

C. Dasar Pemikiran Pengaturan Kepemilikan Asing Pada Perusahaan 

Perasuransian 

Industri Asuransi adalah industri yang prospektif 

Perkembangan industri asuransi di suatu negara dapat diukur antara lain melalui perhitungan 

densitas dan penetrasi. Dibandingkan negara-negara lain, tingkat densitas dan penetrasi asuransi 

di Indonesia masih relatif tertinggal. Tingkat densitas dan penetrasi asuransi Indonesia bahkan 

masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat rata-rata ASEAN. Tingkat penetrasi asuransi 

ASEAN pada tahun 2014 adalah 3,5 persen. Sementara tingkat penetrasi asuransi Indonesia pada 

tahun yang sama hanya 1,9 persen, tertinggal dibandingkan Thailand dan Filipina dan hanya 

sedikit lebih baik daripada Vietnam (gambar 3.1). 

Padahal secara ekonomi, Indonesia memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata negara 

di kawasan ASEAN. Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 2017 pendapatan per kapita 

Indonesia (Purchasing Power Parity/PPP) mencapai USD12.283,6 dan menempati peringkat ke-5 

dari 10 negara di ASEAN, berada di atas Filipina (USD 8.342,8) dan Vietnam (USD 6.775,8). Dalam 

jangka panjang, Indonesia juga memiliki visi untuk masuk dalam 5 besar ekonomi dunia dengan 

pendapatan per kapita (PPP) sebesar USD29.300 dan jumlah penduduk sebanyak 309 juta jiwa. 

Mengingat keterkaitan yang sangat erat antara kinerja perekonomian dengan perkembangan 

industri perasuransian, hal ini juga berarti industri asuransi memiliki prospek yang bagus dalam 

jangka panjang baik untuk industri asuransi jiwa maupun industri asuransi umum. 
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Pertumbuhan ekonomi yang memicu bertambahnya jumlah kelas menengah merupakan peluang 

bagi pemasaran produk asuransi jiwa. Hal ini karena kelas menengah pada umumnya memiliki 

literasi keuangan yang lebih baik termasuk mengenai asuransi. Sementara untuk asuransi umum, 

berbagai peningkatan aktivitas perekonomian seperti pembangunan gedung dan perumahan, 

penjualan mobil, serta aktivitas bisnis lainnya merupakan peluang bagi pemasaran produk 

asuransi umum. Prospek industri asuransi di Indonesia tersebut jangan sampai hanya 

dimanfaatkan oleh pelaku asing. Investor di dalam negeri juga harus dilibatkan didalamnya. 

Grafik 26. Perbandingan Penetrasi di Berbagai Negara dan ASEAN Tahun 2014 

 
Sumber: Swiss Re, IMF, GC Calculation 

 

Peranan investasi asing bermanfaat 

Penentu pertumbuhan ekonomi di suatu negara selain konsumsi adalah investasi. Walaupun 

memiliki peran yang sama, peningkatan investasi lebih disukai daripada peningkatan konsumsi 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang 

bersumber dari investasi dinilai lebih berkualitas serta berkelanjutan. Selain itu, investasi juga 

memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang relatif lebih besar dibandingkan dengan 

konsumsi yang berarti tiap satu rupiah tambahan investasi dapat meningkatkan PDB lebih besar 

dibandingkan tambahan satu rupiah konsumsi.  

Salah satu cara untuk mengukur efektivitas investasi dalam pertumbuhan ekonomi adalah melalui 

perhitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Angka ICOR menunjukkan kebutuhan 

investasi yang diperlukan untuk meningkatkan PDB sebesar 1 persen.  Semakin kecil nilai ICOR 

artinya perekonomian semakin efisien karena setiap tambahan investasi memberikan efek 

pengganda yang semakin besar terhadap pertumbuhan PDB. Selama periode 2010-2014, 

diketahui nilai ICOR Indonesia rata-rata 5,8 persen yang berarti untuk dapat mencapai 

pertumbuhan sebesar 1 persen dari PDB dibutuhkan investasi sebesar 5,8 persen dari total PDB.  

Apabila pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen maka dibutuhkan 

proporsi investasi terhadap PDB antara 31-41 persen. Dengan proporsi investasi terhadap PDB 

saat ini yang hanya sebesar 32 persen, maka untuk mencapai proporsi investasi terhadap PDB 

antara 31-41 persen diperlukan tambahan investasi sebesar Rp300 triliun hingga Rp850 triliun 

per tahun. Kebutuhan tambahan investasi tersebut tidak dapat dipenuhi dari investtor domestik 

saja melainkan harus melibatkan investasi asing, termasuk investasi asing di industri 

perasuransian.  
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Grafik 27. Aset dan Premi Bruto Perusahaan Asuransi Patungan dan Swasta Nasional 

 
Sumber: OJK, diolah 

 

Investasi asing diperlukan untuk memperbesar industri dalam negeri 

Potensi industri asuransi di Indonesia yang sangat besar tidak dapat dipenuhi dan dikembangkan 

hanya oleh perusahaan asuransi domestik, diperlukan juga peranan investor asing yang lebih 

memiliki modal dan pengalaman untuk mengembangkan potensi industri tersebut. Namun, 

kehadiran investor asing harus tetap memperhatikan kepentingan nasional serta harus dapat 

mendorong spillover dan transfer of skill and knowledge kepada pelaku industri asuransi di 

Indonesia. 

Tabel 12. Penambahan Modal Pada Perusahaan Asuransi Patungan 2013-2016 
 

 

Tabel 13. Penambahan Modal Pada Perusahaan Asuransi Swasta Nasional 
 

 

Selama ini kehadiran investor asing di industri perasuransian telah membawa dampak positif 

seperti dukungan investasi terhadap perekonomian, penyerapan tenaga kerja, penerimaan pajak, 

transfer ilmu dan teknologi, serta partisipasi dalam program edukasi dan literasi keuangan di 

Indonesia. Dukungan investasi misalnya berupa setoran modal kepada perusahaan asuransi. 

Selama tahun 2013 hingga 2016, tercatat penambahan modal pada perusahaan asuransi 

patungan oleh investor asing sebanyak 54 kali dengan nilai investasi Rp7,5 triliun dan oleh 

investor domestik sebanyak 28 kali dengan nilai investasi Rp767,6 miliar. Penambahan investasi 

oleh investor asing bahkan tetap lebih banyak apabila dibandingkan dengan penambahan modal 

pada perusahaan swasta nasional yang mencapai Rp4,2 trilun pada periode yang sama. Dari sisi 

penyerapan tenaga kerja, berdasarkan data AAJI tahun 2014, perusahaan asuransi jiwa patungan 

menyerap tenaga pemasar sebanyak 349.951 orang atau 83 persen dari total tenaga pemasar di 
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industri asuransi jiwa sebanyak 421.628 orang. Begitu juga dengan komposisi direksi dan 

komisaris dimana 315 orang atau 81 persen adalah warga negara Indonesia dan hanya 74 orang 

atau 19 persen yang merupakan warga negara asing 

Grafik 28. Tenaga Pemasar, Direksi dan Komisaris Asuransi Jiwa 

 
Sumber: OJK, diolah 

 

Komitmen Indonesia pada berbagai Perjanjian Internasional 

Batasan kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 

73 Tahun 1992 dan perubahannya (PP Nomor 63 Tahun 1999) sudah digunakan sebagai rujukan 

dalam perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan negara mitra. Sesuai 

pengaturan dalam kedua PP tersebut, batasan kepemilikan asing pada saat pendirian paling 

banyak adalah 80 persen. Batasan tersebut telah digunakan dalam beberapa perjanjian 

internasional seperti perjanjian World Trade Organization (tahun 1998), ASEAN-Korea (tahun 

2007) dan Seventh Package of Commitment on Financial Services under the ASEAN Framework 

Agreement on Services/AFAS (tahun 2016). Bunyi pasal yang digunakan pada ketiga perjanjian 

tersebut adalah ”is bound at the prevailing laws and regulations” yang berarti merujuk pada pada 

ketentuan yang sedang berlaku, yaitu PP 63/1999 dengan batasan kepemilikan asing paling 

banyak 80 persen. 

Perjanjian lain seperti Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (tahun 2007) dan ASEAN 

– AUSTRALIA – NEW ZEALAND (tahun 2010) bahkan menetapkan ketentuan yang lebih tegas 

dengan secara jelas menuliskan didalam butir perjanjian bahwa batasan kepemilikan asing pada 

perusahaan perasuransian adalah paling banyak 80 persen. Kebijakan pemerintah Indonesia 

untuk menurunkan batas kepemilikan asing menjadi kurang dari 80 persen dapat dianggap 

melanggar kesepakatan dan memungkinkan adanya konsekuensi permintaan kompensasi dari 

negara mitra.  

D. Proses Penyusunan Regulasi Tentang Kepemilikan Asing Pada 

Perusahaan Perasuransian 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) Pasal 7 

mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) 

tentang kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian untuk mengatur lebih lanjut mengenai 
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kriteria Badan Hukum Asing serta kepemilikan Badan Hukum Asing dan Warga Negara Asing pada 

perusahaan perasuransian. Dalam rangka penyusunan PP tentang kepemilikan asing pada 

perusahaan perasuransian, telah dilaksanakan kegiatan berupa Focus Group Discussion (FGD) 

dengan para pelaku usaha perasuransian yang diwakili oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia 

(AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Beberapa masukan yang didapatkan dari 

kegiatan tersebut antara lain:  

a. Sebaiknya disusun regulasi yang spesifik mengenai kepemilikan asing bagi perusahaan joint 

venture yang telah ada mengingat perusahaan-perusahaan ini telah memberikan kontribusi 

yang besar bagi industri asuransi di Indonesia. 

b. Terkait batasan kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian, sebaiknya tetap seperti 

kondisi pada saat ini, yaitu paling banyak 80 persen pada saat pendirian perusahaan. Lebih 

lanjut, bagi perusahaan yang mempunyai kepemilikan asing di atas 80 persen agar kondisi 

tetap dipertahankan seperti demikian. Hal ini karena mekanisme untuk mengurangi porsi 

asing melalui Initial Public Offering (IPO) dirasa oleh pelaku industri kurang menguntungkan 

dan berpotensi mengancam kestabilan industri karena tidak adanya sumber dana yang 

cukup di pasar modal (pasar modal masih dangkal), tingginya biaya IPO, serta IPO dapat 

mengakibatkan proses pengambilan keputusan dalam internal perusahaan menjadi lebih 

lambat. 

Selain itu juga telah dilakukan pertemuan antara Menteri Keuangan dengan investor industri 

perasuransian baik domestik maupun asing yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017. Dari 

pertemuan tersebut didapatkan beberapa masukan antara lain: 

a. Investor domestik belum mampu untuk mengambil alih saham perusahaan perasuransian 

yang saat ini melebihi batasan 80 persen apabila pengaturan di PP mewajibkan perusahaan-

perusahaan tersebut untuk melakukan divestasi dalam rangka mengembalikan kepemilikan 

asing sesuai batas 80 persen.  

b. Investor asing di perusahaan joint venture memiliki komitmen yang kuat dalam 

mengembangkan industri asuransi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan investasi yang terus 

menerus mereka lakukan bahkan pada saat kondisi ekonomi Indonesia mengalami krisis 

pada tahun 1997. 

Sesuai Penjelasan Pasal 7 UU Perasuransian, dalam penyusunan PP tentang kepemilikan asing pada 

perusahaan perasuransian, pemerintah juga perlu terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebelum menetapkan batas kepemilikan asing pada 

perusahaan perasuransian yang akan diatur dalam PP. Menindaklanjuti hal tersebut, telah 

dilakukan beberapa kali pertemuan antara Menteri Keuangan dengan DPR RI dalam sebuah 

Rapat Kerja (Raker) untuk membahas batas kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian. 

Pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 22 Februari, 17 April, 27 

April, dan 31 Mei 2017. Pada rapat tanggal 31 Mei 2017 DPR menyatakan dapat memahami 

usulan pemerintah mengenai batasan kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian 

sebesar paling banyak 80 persen. 
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E. Poin-poin Pengaturan Pada PP Tentang Kepemilikan Asing Pada 

Perusahaan Perasuransian 

Setelah melalui proses penyusunan, PP tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian 

diundangkan menjadi PP Nomor 14 Tahun 2018 pada tanggal 18 April 2018. Adapun substansi 

pengaturan PP tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup 

Kepemilikan asing oleh Badan Hukum Asing pada perusahaan perasuransian dapat dilakukan 

melalui 1) penyertaan langsung, 2) transaksi di bursa efek, dan 3) penyertaan pada Badan 

Hukum Indonesia. Khusus kepemilikan Asing oleh Warga Negara Asing pada Perusahaan 

Perasuransian hanya dapat melalui transaksi di bursa efek (gambar 5.1).  

Ruang lingkup tersebut dibuat untuk menyesuaikan dengan amanat Pasal 7 ayat (1) UU 

Perasuransian yang mengatur bahwa perusahaan perasuransian hanya dapat dimiliki oleh 

Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak 

langsung sepenuhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, atau Warga Negara Indonesia 

dan/atau Badan Hukum Indonesia bersama-sama dengan Warga Negara Asing atau Badan 

Hukum Asing. 

Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan Badan Hukum Asing melalui penyertaan 

langsung adalah investasi langsung dari Badan Hukum Asing kepada perusahaan 

perasuransian. Sedangkan yang dimaksud dengan kepemilikan Badan Hukum Asing melalui 

penyertaan pada Badan Hukum Indonesia adalah investasi secara tidak langsung dari Badan 

Hukum Asing melalui Badan Hukum Indonesia yang memiliki perusahaan perasuransian. 

Sebagai contoh, AIA Financial 80 persen sahamnya dimiliki oleh American International 

Assurance Company (Bermuda) Limited dan 20 persen sahamnya dimiliki oleh PT. Asta Indah 

Abadi yang merupakan anak perusahaan dari American International Assurance Company 

(Bermuda) Limited. Kepemilikan 80 persen saham AIA Financial oleh American International 

Assurance Company (Bermuda) Limited merupakan bentuk kepemilikan Badan Hukum Asing 

melalui penyertaan langsung, sedangkan kepemilikan 20 persen saham AIA Financial oleh 

PT. Asta Indah Abadi (yang merupakan anak perusahaan American International Assurance 

Co. (Bermuda) Limited) merupakan bentuk kepemilikan Badan Hukum Asing melalui 

penyertaan pada Badan Hukum Indonesia. 

Bagan 4. Struktur Kepemilikan Asing pada Perasuransian di Indonesia 

 

2. Kriteria Badan Hukum Asing 

 Badan Hukum Asing yang dapat menjadi pemilik perusahaan perasuransian di Indonesia: 

a. Merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan 



 

 Triwulan III 2018 | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal     73 

induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang 

sejenis. Kriteria ini dibuat untuk menjamin bahwa Badan Hukum Asing yang memiliki 

perusahaan perasuransian di Indonesia adalah perusahaan yang memiliki kemampuan 

untuk menjalankan usaha perasuransian. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan 

perusahaan perasuransian hasil investasinya di Indonesia akan berkelanjutan serta 

untuk mendukung terjadinya transfer of skill and knowledge kepada pelaku industri 

asuransi di Indonesia. 

Adapun yang dimaksud dengan bidang usaha perasuransian yang sejenis adalah antara 

usaha asuransi jiwa dengan usaha asuransi umum. Badan Hukum Asing yang bermaksud 

menjadi pemilik perusahaan asuransi jiwa harus merupakan perusahaan perasuransian 

yang memiliki usaha asuransi jiwa atau perusahaan induk yang salah satu anak 

perusahaannya bergerak di bidang usaha asuransi jiwa. Sedangkan Badan Hukum Asing 

yang bermaksud menjadi pemilik perusahaan asuransi umum harus merupakan 

perusahaan perasuransian yang memiliki usaha asuransi jiwa umum atau perusahaan 

induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha asuransi umum. 

b. Memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan 

langsung pada perusahaan perasuransian pada saat penyertaan langsung. 

Kriteria ini disusun untuk menjamin bahwa Badan Hukum Asing yang memiliki 

perusahaan perasuransian di Indonesia adalah perusahaan yang sehat. Dengan batasan 

modal sendiri sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung, 

diharapkan Badan Hukum Asing akan mampu memberikan bantuan permodalan kepada 

perusahaan perasuransian apabila diperlukan, baik dalam rangka ekspansi usaha 

maupun apabila terjadi kesulitan keuangan. Kriteria mengenai batasan modal tersebut 

tidak berlaku bagi Badan Hukum Asing yang memiliki perusahaan perasuransian melalui 

transaksi di bursa efek. Hal ini karena transaksi di bursa efek umumnya dilakukan dalam 

rangka investasi portofolio dan bukan dalam rangka pengendalian perusahaan. 

c. memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh OJK. 

Persyaratan teknis yang dimaksud antara lain yang berhubungan dengan tingkat 

kesehatan dan persyaratan rating perusahaan. 

3. Batasan kepemilikan asing 

Kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian maksimal 80% (delapan puluh persen) 

dari modal disetor perusahaan perasuransian. Batasan ini sesuai dengan batasan 

sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 73 Tahun 1992 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 

Tahun 2008. 

Batasan kepemilikan asing maksimal 80% (delapan puluh persen) juga secara umum setara 

dengan batasan kepemilikan asing di sektor keuangan yang lain. Batasan kepemilikan 

tersebut lebih rendah dari batasan kepemilikan asing di industri pembiayaan, industri modal 

ventura, dan industri perbankan, tetapi lebih tinggi dari batasan kepemilikan asing di industri 

penjaminan. 
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Tabel 14. Batasan Kepemilikan Asing di Industri Keuangan 

Sektor Keuangan Batasan 

Pembiayaan 85% 

Modal Ventura 85% 

Penjaminan 30% 

Perbankan 99% (Perizininan Khusus dari OJK) 
 

    Sumber: Kemenkeu, diolah 

Batasan kepemilikan asing maksimal 80% (delapan puluh persen) juga sesuai dengan trend 

liberalisasi yang secara umum dianut oleh banyak negara. Sebagai contoh di Malaysia, 

batasan kepemilikan asing adalah maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan pertimbangan 

secara case by case. Di Filipina, batasan kepemilikan asing hanya berlaku di industri asuransi 

umum (asuransi kerugian) sebesar maksimal 40% dan tidak ada batasan kepemilikan asing di 

industri asuransi lainnya (tabel 5.2). 

Tabel 15. Batasan Kepemilikan Asing di Negara Lain 

Negara 
Aturan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian 

(Foreign Direct Investment/FDI) 

Australia 

Secara umum, diperlukan persetujuan dari Foreign Investment Review Board atas 
investasi langsung maupun tidak langsung oleh WNA atas paling sedikit 15% pada 
perusahaan asuransi Australia. Kepemilikan WNA dapat melalui pembelian saham atau 
aset secara langsung ataupun melalui perusahaan induk offshore dari perusahaan 
Australia tersebut. 

India 

Batas FDI: Maksimal 49% dari Modal Disetor 
FDI ≤ 26%, tanpa persetujuan FIPB 
FDI 26% - 49%, dengan persetujuan FIPB 
(FIPB: Foreign Investment Promotion Board) 

Malaysia 
Batas FDI: Maksimal 70% 
70% (kepemilikan) dipertimbangkan secara case by case bagi players/investor yang 
dapat memfasilitasi konsolidasi dan rasionalisasi industri. 

Filipina 
Tidak ada batasan FDI secara umum. 
Kepemilikan Asing pada Perusahaan Asuransi Kerugian Lokal dilarang melebihi 40% 

Korea Selatan Tidak ada batasan FDI. 

Thailand 

• < 25%, tanpa persetujuan 
• 25% ≤ x ≤ 49%, dengan persetujuan OIC 
• > 49%, dengan persetujuan Menteri Keuangan 

OIC: The Office of Insurance Commission (di bawah Kementerian Keuangan) 

China 

• Kerugian – 100% 
• Jiwa – 50%  

Kantor cabang atau anak perusahaan perasuransian dengan ≥ 25% kepemilikan asing 
dikategorikan sebagai ‘foreign funded’ dan dikenakan pengaturan administrasi yang 
berbeda. 

 

     Sumber: Kemenkeu, diolah 

4. Batasan kepemilikan asing bagi perusahaan perasuransian yang telah melampaui 80% 

(delapan puluh persen) pada saat PP 14/2018 berlaku. 

Dalam hal kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian telah melampaui 80% (delapan 

puluh persen) pada saat PP 14/2018 berlaku (18 April 2018), perusahaan perasuransian 

tersebut dikecualikan dari batasan kepemilikan asing dan dilarang menambah persentase 

kepemilikan asing. Persentase kepemilikan asing yang ada menjadi batas atas dan tidak boleh 

dilampaui, serta tidak boleh terjadi kenaikan kepemilikan asing, sepanjang masih berada di 

atas batas 80 persen. Sebagai contoh: kepemilikan asing mencapai 88 persen saat PP 

14/2018 berlaku, kemudian turun menjadi 84 persen, maka tidak boleh terjadi kenaikan 
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kembali, sepanjang kepemilikan asing masih di atas 80 persen. 

Pengecualian terhadap perusahaan perasuransian yang kepemilikan asingnya telah melebihi 

80 persen dilakukan mengingat perusahaan-perusahaan tersebut telah menunjukkan 

komitmen untuk tetap melanjutkan bisnisnya di Indonesia pada masa krisis. Selain itu juga 

untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha asuransi di Indonesia serta 

memperhatikan komitmen Indonesia pada berbagai perjanjian internasional. 

Dalam hal perusahaan perasuransian yang dikecualikan tersebut akan menambah modal 

disetor, maka atas setiap tambahan modal (∆) tersebut harus: 

1) paling sedikit 20% (dua puluh persen) diperoleh dari Badan Hukum Indonesia dan/atau 

Warga Negara Indonesia; atau 

2) paling sedikit 20% (dua puluh persen) melalui penawaran umum perdana saham di 

Indonesia. 

Untuk memberikan pengaturan yang adil, perusahaan dimaksud dikenakan pengaturan 

batasan kepemilikan asing pada saat perusahaan tersebut akan melakukan perubahan atas 

kondisi permodalan saat ini (melakukan ekspansi/pengembangan usaha). Ketentuan ini juga 

akan menyebabkan kepemilikan asing terdilusi sehingga diharapkan kepemilikan asing akan 

semakin mendekati batasan kepemilikan asing yang berlaku umum. Hal ini juga mengingat 

industri asuransi di Indonesia masih sangat prospektif, sehingga setiap upaya 

pengembangan usaha/ekspansi melalui penambahan modal harus mengikutsertakan 

investor dalam negeri, baik melalui strategic partnership maupun penawaran umum saham 

di Indonesia. Pendekatan ini merupakan insentif yang adil bagi investor asing apabila ingin 

menikmati prospek bisnis asuransi di Indonesia, dan dalam upaya pendalaman pasar modal 

Indonesia. 
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Data Perkembangan Indikator Ekonomi Makro  

 

 

 

 

  

Indikator 2015 2016 2017 
2018 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 

Pertumbuhan Ekonomi                 

  Growth ( persen) 4,88 5,03 5,07    5,06   5,17 

  Nominal (triliun) 11.526,33 12.406,77 13.588,80    3.506,72   3.683,90 

Inflasi ( persen) 8,36 3,35 3,61 3,25 3,18 3,40 3,41 3,23 3,12 3,18 

  IHK 122,99 126,71 131,28 132,10 132,32 132,58 132,71 132,99 133,77 134,14 

  Core 3,95 3,07 2,95 2,69 2,58 2,67 2,69 2,75 2,72 2,87 

  
Administrative 

Price 
0,39 0,21 8,70 5,82 5,29 5,11 4.04 3,61 2,88 2,11 

  Volatile Food 4,84 5,92 0,71 2,62 3,10 4,06 5,08 4,33 4,60 5,36 

Nilai Tukar (Rp/US$1)             

  Rata-rata 13.308 13.417 13.557 13.380 13.590 13.758 13.803 14.160 14.049 14.415 

  End Of Period 13.436 13.436 13.548 13.413 13.707 13.756 13.877 13.951 14.404 14.413 

Suku Bunga ( persen)             

  
BI-7 days Repo 

Rate 
 4,75 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,75 5,25 5,25 

  
Kredit Konsumsi 

(eop) 
13,88 13,59 12,66 12,64 12,60 12,48 12,40 12,34 12,30  

  
Kredit Modal Kerja 

(eop) 
12,46 11,36 10,68 10,72 10,69 10,59 10,53 10,51 10,49  

  
Kredit Investasi 

(eop) 
12,12 11,21 10,56 10,51 10,43 10,38 10,30 10,29 10,35  

Harga Minyak 
(US$/barel) 

        
    

  Rata-rata (ICP) 35,5 51,1 60,90 65,6 61,6 61,9 67,4 72,5 70,4 70,7 

  WTI 37,0 53,7 60,42 64,73 61,64 64,94 68,57 67,04 74,15 68,76 

  Brent 35,8 55,4 66,82 68,83 64,46 69,13 74,87 77,13 78,60 73,07 

SUN dan Saham             

  
Obligasi 

Yield 
(5YR) 

8,82 7,58 5,96 5,78 6,05 5,94 6,51 6,83 7,57 7,67 

  
 

Yield 
(10YR) 

8,75 7,97 6,32 6,27 6,63 6,68 6,92 6,99 7,80 7,77 

  Saham IHSG 5.606 5.297 6.356 6.606 6.597 6.189 5.995 5.984 5.799 5.936 

  
NFB 

SUN, 
Saham, 

SBI 
5.353 5.009 1.016 35.392 -31.885 -4.361 -23.836 -17.976 -12.744 9.885 

Perbankan ( persen)             

  CAR 21,16 22,69 23,18 23,64 23,24 22,65 22,25 22,19 22,01  

  LDR 91,95 90,7 90,04 89,10 89,21 90,19 90,43 91,99 92,76  

  NPL 2,49 2,93 2,60 2,90 2,90 2,75 2,79 2,79 2,70  

  
Pertumbuhan 

Kredit 
10,12 7,83 8,20 7,45 8,25 8,49 8,90 10,23 10,65  
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