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KATA PENGANTAR 
 

Berbagai institusi internasional memproyeksikan bahwa perekonomian global pada tahun 
2016 akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015. Namun demikian, berbagai 
tantangan dan risiko ketidakpastian masih membayangi aktivitas ekonomi di berbagai negara, 
termasuk Indonesia. Harga komoditas yang masih rendah, volatilitas pasar keuangan global, 
serta pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat menjadi tantangan yang tak bisa 
dihindari. Di tengah tantangan dan risiko tersebut, Indonesia secara konsisten berusaha 
melakukan terobosan-terobosan yang mendorong efektivitas reformasi struktural yang 
tengah digulirkan 

Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Edisi II Tahun 2016 mengambil tajuk Terobosan 
Kebijakan di Tengah Ketidakpastian untuk mengelaborasi lebih jauh mengenai kebijakan-
kebijakan yang diambil pemerintah di tengah perkembangan ekonomi global, terutama 
perkembangan yang terjadi sepanjang triwulan pertama tahun 2016. Pembahasan di 
dalamnya mencakup kondisi ekonomi makro dan kinerja fiskal pada triwulan pertama tahun 
2016.  

Tinjauan ini merupakan terbitan dwi-bulanan yang menyajikan data-data dan informasi terkini 
mengenai ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Diharapkan, materi yang terangkum dalam 
Tinjauan ini dapat menjadi referensi masyarakat luas dalam memahami kondisi ekonomi dan 
kebijakan fiskal terkini. Hal tersebut mempertimbangkan cepat dan cenderung fluktuatifnya 
perkembangan ekonomi di era keterbukaan ini, sehinga pemantauan secara intensif kebijakan 
dan isu-isu ekonomi dunia, serta posisi Indonesia di dalamnya, menjadi sebuah kebutuhan. 
Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal disusun sebagai sarana untuk menginformasikan 
kebijakan fiskal yang telah dihasilkan kepada para pemangku kepentingan, untuk selanjutnya, 
menjadikan para pemangku kepentingan tersebut sebagai pihak yang memberikan quality 
control terhadap kebijakan yang disusun. Hal tersebut sejalan dengan visi Badan Kebijakan 
Fiskal sebagai unit perumus kebijakan fiskal yang terpercaya, antisipatif, dan responsif.  

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada The World Bank-Jakarta dan The Australia 
Indonesia Partnership for Economic Governance yang telah mendukung kelancaran terbitnya 
Tinjauan ini. Tinjauan Edisi II ini masih mempunyai banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan 
saran yang membangun dari para pembaca sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depan. 

Selamat membaca. 

Mei 2016 

 
Suahasil Nazara 
Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
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DAFTAR ISTILAH 
 

ALM : Asset Liabilities Management LNPRT : Lembaga Non Profit yang melayani 
Rumah Tangga APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja 

  Negara LPS : Lembaga Penjamin Simpanan 
APBNP : Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara-Perubahan 
MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
mom : month on month 

AS : Amerika Serikat NIA : National Interest Account 
ASEAN : Association of Southeast Asian 

Nations 
NPL : Non Performing Loan 
OJK : Otoritas Jasa Keuangan 

BBM : Bahan Bakar Minyak OPEC : Organization of the Petroleum 
Exporting Countries BLU : Badan Layanan Umum 

BoJ : Bank of Japan PBAS 
PDB 

: 
: 

Performance-based Annuity Scheme 
Produk Domestik Bruto BOPO : Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional PDF : Project Development Fund 

BPDP : Badan Pengelola Dana Perkebunan PKH : Program Keluarga Harapan 
bps : basis points PMA : Penanaman Modal Asing  
BUMN : Badan Usaha Milik Negara  PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri  
CAR : Capital Adequacy Ratio PMI : Purchasing Managers' Index 
CEO : Chief Executive Officer PMN : Penyertaan Modal Negara 
CPO : Crude Palm Oil PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto  
DAK : Dana Alokasi Khusus PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak  
DAU : Dana Alokasi Umum PPh : Pajak Penghasilan 
DID : Dana Insentif Daerah PPN : Pajak Pertambahan Nilai 
DPK : Dana Pihak Ketiga PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak  
ECB : European Central Bank ROA : Return on Asset 
FDI : Foreign Direct Investment  SBN : Surat Berharga Negara 
FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan 
SDA : Sumber Daya Alam 
SPT : Surat Pemberitahuan 

GWM : Giro Wajib Minimum UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
ICP : Indonesian Crude Price VGF : Viability Gap Fund 
IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan WEO : World Economic Outlook 
IMF  International Monetary Fund WTI : West Texas Intermediate 
KEK : Kawasan Ekonomi Khusus yoy : year on year 
KKS : Kartu Keluarga Sejahtera ytd : year to date 
KEK : Kawasan Ekonomi Khusus    
KKS : Kartu Keluarga Sejahtera    
KPBU : Kerja sama Pemerintah dengan  

Badan Usaha  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Pemulihan perekonomian global diperkirakan masih terbatas di tahun 2016. Menurut IMF 
dalam WEO edisi April 2016, ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh 3,2 persen, atau sedikit 
lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang tercatat 3,1 persen. Negara maju diperkirakan tumbuh 
1,9 persen, sementara negara berkembang sebesar 4,1 persen. Namun hasil rilis sementara 
pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2016 dari beberapa negara memberikan 
pesan bahwa pemulihan ekonomi global memerlukan kerja keras dan sinergi dalam ruang 
lingkup global. Hal tersebut mengindikasikan masih adanya ancaman dan risiko bagi 
pemulihan ekonomi dunia. 

Di sisi lain, pelemahan harga komoditas diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2016, meski 
tidak sedalam di tahun 2015. Untuk harga komoditas minyak, IMF memperkirakan bahwa 
harga minyak masih akan melemah sebesar 31,6 persen di tahun 2016, lebih kecil 
dibandingkan pelemahan harga minyak tahun 2015 yang mencapai sebesar 47,2 persen. 
Sementara itu, Bank Dunia dalam Commodity Markets Outlook edisi April 2016 menaikkan 
proyeksi harga minyak tahun 2016 dari 37 dolar AS per barel menjadi 41 dolar AS per barel, 
meski masih lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak mentah tahun 2015 yang 
sebesar 51 dolar AS per barel. Pemerintah sendiri memperkirakan bahwa harga minyak di 
tahun 2016 adalah sebesar 35 dolar AS per barel.  

Di tengah pemulihan global yang terbatas, pemerintah tetap mendorong optimisme atas 
pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dengan mengombinasikan kebijakan fiskal, moneter, dan 
kebijakan struktural di sektor riil. Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah berusaha menciptakan 
sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan, mengatur belanja pemerintah agar menjadi 
lebih produktif, menata skema subsidi agar lebih tepat sasaran, mendorong partisipasi 
pemerintah daerah, serta mencanangkan pembiayaan yang lebih sehat dan terkendali. Pada 
sisi moneter, kebijakan diterapkan secara lebih akomodatif untuk mendukung pertumbuhan 
antara lain dengan menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali, menjaga pergerakan nilai 
tukar sesuai fundamental, serta menerapkan kebijakan makro-prudensial yang optimal. Dari 
sisi kebijakan struktural, pemerintah berkomitmen untuk melakukan deregulasi dan 
debirokratisasi, serta menerbitkan paket-paket kebijakan yang menyasar pada penguatan 
daya beli dan peningkatan iklim investasi. 

Bauran kebijakan tersebut memacu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan pertama 
2016 hingga mencapai 4,9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 
sebelumnya yakni sebesar 4,7 persen. Peningkatan ini didukung oleh kinerja PMTB yang cukup 
baik sejalan dengan peningkatan investasi langsung dan keberlanjutan program 
pembangunan infrastruktur. 
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Selain itu, kinerja beberapa indikator ekonomi makro lainnya pada triwulan pertama 2016 
terlihat kuat dan relatif stabil, serta sejalan dengan asumsi makro yang ditetapkan pada APBN 
2016. Inflasi pada akhir Maret 2016 tercatat sebesar 4,45 persen (yoy), masih sejalan dengan 
sasaran inflasi sebesar 4±1 persen. Neraca Pembayaran Indonesia juga terus mengalami 
perbaikan, didukung oleh membaiknya neraca transaksi berjalan. Cadangan devisa 
menunjukkan jumlah yang aman untuk menutup kebutuhan impor dan pembayaran utang 
pemerintah. Pada akhir Maret 2016, cadangan devisa berada pada posisi 107,5 miliar dolar 
AS. Sementara itu, kinerja rupiah hingga akhir Maret 2016 menunjukkan perbaikan, yakni 
terapresiasi 3,76 persen (ytd) ke angka Rp13.276 per dolar AS. Hal tersebut didukung dengan 
peningkatan capital inflow dan penurunan risiko keuangan global yang ditopang oleh 
berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju.  

Namun demikian, kegiatan industri perbankan secara umum masih mengalami perlambatan 
seperti yang dicerminkan oleh pertumbuhan DPK dan kredit yang melemah dibandingkan 
dengan tahun lalu. Untuk mendorong pertumbuhan kredit sekaligus mengakselerasi 
perekonomian domestik, Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya selama tiga bulan 
berturut-turut menjadi 6,75 persen pada Maret 2016. 

Di pasar modal, IHSG hingga akhir Maret mencatatkan kinerja positif, yakni menguat 4,87 
persen (ytd). Perkembangan pasar modal Indonesia tersebut diuntungkan oleh empat hal, 
yakni keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan, keputusan BoJ 
untuk menerapkan kebijakan suku bunga acuan negatif, pernyataan CEO Federal Reserve 
yang cenderung dovish terhadap rencana kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve, dan 
tren harga minyak yang menunjukkan peningkatan menjelang akhir Maret. 

APBN 2016 disusun dengan semangat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna 
memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, 
strategi kebijakan fiskal diarahkan pada upaya untuk memperkuat stimulus guna 
meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, meningkatkan ketahanan fiskal 
dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian 
global, serta mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka 
menengah dan panjang. Pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun atau 
tumbuh sebesar 3,5 persen dibandingkan APBNP 2015. Jumlah tersebut utamanya bersumber 
dari peningkatan target penerimaan perpajakan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk 
menggeser sumber penerimaan dari penerimaan berbasis komoditas menjadi penerimaan 
berbasis pajak. Dari sisi belanja, pemerintah menganggarkan sebesar Rp2.095,7. Belanja 
tersebut diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang lebih produktif serta 
mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional melalui 
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peningkatan alokasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa. Mekanisme pola belanja juga 
diperbaiki agar lebih efisien. Defisit APBN 2016 ditetapkan sebesar 2,15 persen atau masih 
berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu 3 persen. 
Defisit anggaran tersebut ditutup melalui instrumen-instrumen pembiayaan yang sehat dan 
terukur dan dari sumber-sumber yang lebih berkesinambungan. Dengan komposisi 
pendapatan negara Rp1.822.5 triliun dan belanja sebesar Rp2.095,7 triliun maka pembiayaan 
anggaran diperkirakan mencapai Rp273,2 triliun. 

Realisasi APBN 2016 di triwulan pertama 2016 menunjukkan perbaikan kinerja penyerapan 
anggaran. Realisasi belanja modal mencapai Rp10,2 triliun atau 5,1 persen, lebih tinggi 
dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang tercatat Rp3,9 triliun atau 1,6 persen. 
Kebijakan pemerintah untuk melakukan penyelesaian kontrak pelaksanaan proyek dan 
melakukan pre-funding pada akhir tahun 2015 menunjukkan hasil yang positif. Perbaikan pola 
belanja yang sudah terjadi pada tahun 2015 juga berlanjut di tahun 2016. 

Sementara itu, realisasi penerimaan negara mencapai Rp247,6 triliun atau 13,6 persen dari 
target APBN 2016 yang sebesar Rp1.822,5 triliun. Hasil ini lebih rendah dibandingkan realisasi 
periode yang sama tahun 2015. Melambatnya realisasi penerimaan ini dipengaruhi oleh 
kondisi perekonomian global yang belum membaik dan rendahnya harga komoditas dunia.  

Defisit anggaran pada triwulan pertama 2016 adalah 1,13 persen terhadap PDB atau sama 
dengan Rp143,3 triliun, relatif masih aman dan terkendali. Jumlah tersebut akan ditutup 
melalui Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp167,3 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri 
sebesar Rp2,1 triliun. Dalam hal ini, masih terdapat surplus sebesar Rp21,9 triliun. 
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BAGIAN I   TINJAUAN 
PERKEMBANGAN 
EKONOMI MAKRO 
Pemulihan perekonomian global diperkirakan masih 
terbatas di tahun 2016, dengan realisasi pertumbuhan 
ekonomi beberapa negara di triwulan pertama 2016 
yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Di sisi domestik, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama 2016 
tumbuh sebesar 4,9 persen. Inflasi akhir Maret 2016 
tercatat sebesar 4,45 persen (yoy), sejalan dengan 
sasaran sebesar 4±1 persen. Sementara itu, di akhir 
triwulan pertama 2016, rupiah terapresiasi 3,76 persen 
(ytd) ke angka Rp13.276 per dolar AS, didorong oleh 
persepsi positif investor terhadap prospek 
perekonomian Indonesia.  



 

14     Edisi II / Mei 2016 | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal         

A. Triwulan Pertama 2016: Pemulihan Ekonomi Global Perlukan Kerja 
Keras 

Pemulihan perekonomian global diperkirakan masih terbatas di tahun 2016. Ekonomi dunia 
diproyeksikan tumbuh 3,2 persen, atau sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang tercatat 
3,1 persen. Sejalan dengan hal tersebut, perekonomian negara maju diperkirakan tumbuh 1,9 
persen, sama dengan tahun lalu, sedangkan negara berkembang tumbuh 4,1 persen (lihat 
grafik 1). Proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi global masih 
menghadapi ancaman dan risiko, antara lain permintaan global yang relatif belum kuat 
sehingga inflasi global diperkirakan masih rendah, tren struktur demografi di negara maju 
yang kurang menguntungkan dan pertumbuhan produktivitas yang rendah, peningkatan 
gejolak keuangan global yang dapat berpengaruh pada aliran investasi di negara berkembang, 
rebalancing perekonomian Tiongkok yang lebih tajam dari perkiraan, yang memberikan 
pengaruh lewat kanal perdagangan, harga komoditas, kepercayaan, serta pasar keuangan dan 
nilai tukar, tren penurunan harga komoditas yang lebih dalam, dan guncangan yang berasal 
dari hal-hal di luar ekonomi seperti kenaikan tensi geopolitik di beberapa negara dan epidemi 
global. 

 

Hasil rilis sementara pertumbuhan 
ekonomi triwulan pertama tahun 2016 
dari beberapa negara juga memberikan 
pesan bahwa pemulihan ekonomi global 
memerlukan kerja keras dan sinergi dalam 
ruang lingkup dunia. Pada triwulan 
pertama 2016, perekonomian AS tumbuh 
1,9 persen (yoy), lebih rendah dari 
triwulan yang sama tahun 2015 yang 
mencapai 2,9 persen (yoy). Kondisi 
tersebut terjadi seiring melemahnya 
belanja konsumen serta berlanjutnya 
fenomena menguatnya dolar AS yang 
melemahkan ekspor. 

Belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua-pertiga kegiatan ekonomi AS, tumbuh 
sebesar 1,9 persen. Ini merupakan angka pertumbuhan terendah dalam setahun terakhir. 
Belanja konsumen yang lemah di triwulan pertama 2016 juga memberikan risiko terhadap 
prospek rebound pertumbuhan di triwulan kedua 2016. 

Perekonomian Zona Euro pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 1,6 persen (yoy), lebih 
tinggi dibandingkan triwulan pertama 2015 yang sebesar 1,3 persen (yoy). Perbaikan 
pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa dimotori oleh pemulihan ekonomi Perancis yang lebih 
baik dibandingkan ekspektasi sebelumnya. Perancis mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar  

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia  
(dalam persen) 

 

Sumber: WEO-IMF, April 2016 
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1,3 persen (yoy), membaik dibandingkan triwulan pertama 2015 yang sebesar 1,0 persen 
(yoy). Selain itu, perbaikan ekonomi juga didukung oleh membaiknya pasar tenaga kerja di 
Zona Euro. Pada Maret 2016 tingkat pengangguran tercatat sebesar 10,2 persen atau turun 
ke tingkat terendahnya sejak Agustus 2011. Namun demikian, inflasi yang rendah masih 
menjadi hambatan di Zona Euro, sehingga mendorong ECB untuk menerapkan suku bunga 
negatif. Pada bulan Maret 2016, Kawasan Eropa kembali mencatat deflasi sebesar 0,1 persen 
(yoy), setelah pada bulan Februari 2016 juga mencatat deflasi sebesar 0,2 persen (yoy). Selain 
deflasi, Kawasan Eropa masih menghadapi beberapa risiko seperti perlambatan pertumbuhan 
produktivitas dan peningkatan defisit fiskal di tengah rasio utang terhadap PDB yang tinggi. 

 

Tabel 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia 
(dalam persen, yoy) 
 

WEO IMF 
2015 2016 2017 

  Okt'15 Apr'16 Jan'16 Apr'16 

PDB 

Dunia 3,1 3,6 3,2 3,6 3,5 
AS 2,4 2,8 2,4 2,6 2,5 
Eropa 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 
Tiongkok 6,9 6,3 6,5 6 6,2 
 India 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 
 ASEAN-5 4,7 4,9 4,8 5,1 5,1 
 Indonesia 4,8 5,1 4,9 n.a 5,3 

Volume Perdagangan Dunia 2,8 4,1 3,1 4,1 3,8 
 
 

Sumber: WEO-IMF, April 2016 

Perekonomian Tiongkok pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 6,7 persen (yoy), lebih 
rendah dari triwulan pertama 2015 yang mencapai 7,0 persen (yoy). Perlambatan ekonomi 
Tiongkok menjadi fokus perhatian pasar global, khususnya setelah Tiongkok mengumumkan 
untuk menyeimbangkan mesin pertumbuhan ekonominya dari sektor manufaktur kepada 
sektor konsumsi dalam negeri. Data-data ekonomi seperti ekspor, cadangan devisa, dan 
indeks manufaktur yang melemah dalam beberapa bulan terakhir juga turut memperburuk 
sentimen perekonomian di negara tersebut. Namun demikian, sejumlah indikator ekonomi 
utama mulai menunjukkan pemulihan di akhir triwulan pertama 2016. Pada bulan Maret, 
ekspor mengalami rebound, cadangan devisa membukukan kenaikan bulanan pertama sejak 
November 2015, dan indeks manufaktur (PMI) kembali tumbuh untuk pertama kalinya sejak 
Juli 2015. 

Di sisi lain, pelemahan harga komoditas diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2016, meski 
tidak sedalam di tahun 2015. Untuk harga komoditas minyak, IMF memperkirakan harga 
minyak masih akan melemah sebesar 31,6 persen di tahun 2016, lebih kecil dibandingkan 
pelemahan harga minyak tahun 2015 yang mencapai 47,2 persen. Sementara itu, Bank Dunia 
dalam Commodity Markets Outlook edisi April 2016 menaikkan proyeksi harga minyak tahun 
2016 dari 37 dolar AS per barel menjadi 41 dolar AS per barel, masih lebih rendah 
dibandingkan dengan harga minyak mentah tahun 2015 yang sebesar 51 dolar AS per barel. 
Pemerintah Indonesia memperkirakan harga minyak di tahun 2016 adalah sebesar 35 dolar 
AS per barel. Penurunan harga minyak dunia diakibatkan oleh meningkatnya persediaan 
minyak, melemahnya permintaan global, serta penggunaan energi yang semakin efisien. 
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Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Utama 
(dalam persen, yoy) 

Negara Pertumbuhan PDB 2014 Pertumbuhan PDB 2015 2016 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

AS 1,7 2,6 2,9 2,5 2,9 2,7 2,1 2,0 1,9 
Eropa 1,1 0,8 0,8 1,0 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 

Inggris 2,8 3,0 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,1 
Perancis 0,7 -0,2 0,1 0,1 1,0 1,1 1,2 1,4 1,3 

Jepang 2,7 -0,3 -1,5 -1,0 -1,0 0,7 1,7 0,7 1,7 
Tiongkok 7,3 7,4 7,1 7,2 7,0 7,0 6,9 6,8 6,7 
India 5,8 7,5 8,3 6,6 6,7 7,6 7,7 7,3 7,9 
Indonesia 5,1 5,0 5,0 5,0 4.7 4.7 5.0 4,8 4,9 
Malaysia 6,3 6,5 5,6 5,7 5,6 4,9 4,7 4,5 4,2 
Filipina 5,6 6,7 5,5 6,6 5,0 5,8 6,1 6,3 6,9 
Singapura 4,6 2,6 3,1 2,8 2,7 1,7 1,8 1,8 1,8 
Thailand -0,5 0,8 0,9 2,1 3,0 2,7 2,9 2,8 3,2 

 

Sumber: Bloomberg, diolah 

Namun pada triwulan pertama 2016, harga minyak mulai terlihat membaik dengan didorong 
oleh indikasi melambatnya produksi shale oil oleh AS dan produksi minyak di beberapa negara 
Non-OPEC, meski secara rata-rata masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harga 
minyak tahun 2015 (grafik 2). Rata-rata harga minyak WTI pada triwulan pertama tercatat 
sebesar 33,4 dolar AS per barel, menurun 31,4 persen dari rata-rata tahun 2015 sebesar 48,7 
dolar AS per barel. Sementara untuk minyak Brent, rata-rata harga pada triwulan pertama 
tercatat sebesar 35,2 dolar AS per barel, turun 34,3 persen dari rata-rata tahun 2015 yang 
senilai 53,6 dolar AS per barel. 

 

Grafik 2. Pergerakan harga minyak Brent dan WTI sampai dengan triwulan pertama 2016 
(dalam dolar AS per barrel) 
 

 

 

Sumber: Bloomberg 

20

30

40

50

60

70

80

Brent WTI
Rata-Rata Brent Rata-Rata WTI

Rata-rata Brent 2015:
US$53,6 per barel.

Rata-rata WTI 2015:
US$48,7 per barel.

Rata-rata WTI 
Q1-2016: 
US$33,4 per 
barel  

Rata-rata Brent Q1-
2016: US$35,2 per 
barel 



 

     Edisi II / Mei 2016 | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal      17 

B. Kinerja PMTB Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Triwulan 
Pertama 2016 

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2016 mencapai 4,9 persen (yoy), 
lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,7 
persen (yoy) (tabel 3). Pencapaian pertumbuhan triwulan pertama 2016 tersebut dipengaruhi 
beberapa faktor, baik dari internasional maupun domestik. Rendahnya harga komoditas, 
perkembangan ekonomi AS yang masih stagnan, dan perlambatan ekonomi Tiongkok turut 
memberikan sentimen negatif bagi akselerasi perekonomian nasional. Sementara itu, dari sisi 
domestik, sinergi kebijakan fiskal, moneter dan struktural telah memberikan kontribusi 
penting dalam rangka mendorong perekonomian Indonesia. 

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan 
triwulan pertama 2016 didukung oleh 
konsumsi dan investasi (PMTB), sementara 
ekspor dan impor masih mencatat 
pertumbuhan negatif. Struktur ekonomi 
Indonesia berdasarkan sisi pengeluaran 
tidak mengalami perubahan signifikan. 
Aktivitas permintaan akhir didominasi 
komponen pengeluaran konsumsi rumah 
tangga dan menjadi sumber pertumbuhan 
utama dengan share lebih dari 50 persen 
PDB. Komponen berikutnya secara 
berturut turut adalah PMTB, ekspor, 
impor, konsumsi pemerintah dan 
konsumsi LNPRT. 

Konsumsi rumah tangga pada triwulan pertama 2016 mencatat pertumbuhan 4,9 persen, 
sedikit lebih rendah bila dibandingkan triwulan pertama 2015 di tengah tingkat harga yang 
relatif terjaga. Perekonomian domestik relatif masih mengalami tekanan, yang ditandai 
dengan penurunan kinerja beberapa sektor kunci seperti pertanian dan pertambangan 
sehingga mempengaruhi konsumsi rumah tangga pada triwulan pertama. Tren penurunan 
kinerja konsumsi rumah tangga ini perlu diwaspadai mengingat kontribusinya yang cukup 
besar terhadap PDB. Di sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh sama dengan triwulan pertama 
tahun 2015 yaitu sebesar 2,9 persen. Kinerja konsumsi pemerintah tersebut didukung oleh 
realisasi belanja pemerintah daerah yang cukup baik sementara belanja non-modal 
pemerintah pusat mengalami perlambatan. 

Di sisi lain, kinerja PMTB mencatatkan perkembangan positif dengan pertumbuhan mencapai 
5,6 persen, lebih tinggi dari triwulan pertama 2015 yang sebesar 4,6 persen. PMTB menjadi  
komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi kedua setelah konsumsi rumah tangga. 

Tabel 3. Pertumbuhan PDB triwulan pertama 
 2016 meningkat dibandingkan dengan triwulan  
pertama 2015 
(persen, yoy)  

Komponen 

Pengeluaran 

2015 2016 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Konsumsi RT 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 

Konsumsi LNPRT -8,1 -8,0 6,6 8,3 6,4 

Konsumsi Pemerintah 2,9 2,6 7,1 7,3 2,9 

PMTB 4,6 3,9 4,8 6,9 5,6 

Ekspor -0,6 0,0 -0,6 -6,4 -3,9 

Impor -2,2 -7,0 -5,9 -8,1 -4,2 

PDB 4,7 4,7 4,7 5,0 4,9 
 

 

Sumber: BPS 
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Peningkatan kinerja PMTB yang cukup baik didukung oleh peningkatan investasi langsung dan 
keberlanjutan program pembangunan infrastruktur. Selain itu, realisasi belanja modal 
pemerintah yang cukup tinggi pada triwulan pertama juga turut mendukung kinerja 
pertumbuhan PMTB. Hal ini juga tercermin dari peningkatan kinerja dari sisi sektoral yaitu 
sektor konstruksi dan transportasi dan pergudangan. Sektor industri yang tumbuh cukup 
tinggi juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di tengah kinerja 
sektor primer yang kurang kondusif. Indikator pertumbuhan PMTB yang cukup baik juga 
tercermin pada peningkatan pertumbuhan rata-rata konsumsi semen dalam negeri  selama 
triwulan pertama 2016. Selain itu, pertumbuhan volume impor besi dan baja juga 
menunjukkan tren positif.  

Tabel 4. Sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa menjadi pendorong peningkatan kinerja pertumbuhan 
pada triwulan pertama 2016  

(persen, yoy) 

Lapangan Usaha 
2015 2016 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,0 6,9 3,3 1,6 1,8 
Pertambangan dan Penggalian -1,3 -5,2 -5,7 -7,9 -0,7 
Industri Pengolahan 4,0 4,1 4,5 4,4 4,6 
Konstruksi 6,0 5,4 6,8 8,2 7,9 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

4,1 1,7 1,4 2,8 4,0 

Transportasi & Pergudangan  5,8 5,9 7,3 7,7 7,7 
Informasi dan Komunikasi 10,1 9,7 10,7 9,7 8,3 
Jasa Keuangan dan Asuransi 8,6 2,6 10,4 12,5 9,1 
Jasa-jasa lainnya 5,1 6,5 5,0 5,9 6,0 

PDB 4,7 4,7 4,7 5,0 4,9 
 

Sumber: BPS 

Kinerja ekspor dan impor masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar -3,9 dan -4,2 
persen. Fase kontraksi masih berlangsung disebabkan oleh belum pulihnya harga komoditas 
serta stagnasi dan pelemahan pertumbuhan negara-negara mitra dagang Indonesia seperti 
AS, Singapura, dan Tiongkok. Meskipun masih mengalami pertumbuhan negatif, secara umum 
kinerja ekspor dan impor mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan 
triwulan sebelumnya. 

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2016 lebih ditopang oleh 
kinerja Sektor Industri Pengolahan dan sektor jasa-jasa yang terkait dengan pembangunan 
infrastruktur. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan mencapai 4,6 persen, lebih tinggi 
dibandingkan capaian pada triwulan pertama 2015 (tabel 4). Perbaikan kinerja sektor ini 
didukung oleh peningkatan realisasi investasi berupa PMA maupun PMDN pada Sektor 
Industri Pengolahan yang mencapai 69,2 persen terhadap total realisasi investasi triwulan 
pertama tahun 2016. Kinerja sektor ini terutama ditopang oleh pertumbuhan yang cukup 
tinggi pada subsektor industri mesin dan perlengkapan; subsektor industri logam dasar; serta 
subsektor industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik. 
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Pertumbuhan Sektor Konstruksi juga menunjukkan percepatan dan mencapai 7,9 persen. 
Peningkatan kinerja sektor ini terutama ditunjang oleh kegiatan proyek pembangunan 
infrastruktur yang telah berjalan sejak dicanangkan pada 2015 lalu. Sejalan dengan hal 
tersebut, sektor lain yang berkaitan dalam perbaikan infrastruktur dan sistem logistik nasional 
juga tumbuh relatif tinggi, antara lain Sektor Informasi dan Komunikasi (tumbuh 8,3 persen), 
Sektor Transportasi dan Pergudangan (tumbuh 7,7 persen), serta Sektor Jasa Keuangan dan 
Asuransi (tumbuh 9,1 persen). 

Sebaliknya, pada triwulan pertama 2016, kinerja sektor primer menunjukkan perlambatan. 
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan hanya tumbuh 1,8 persen, lebih rendah jika 
dibandingkan kinerja tahun lalu yang mencapai 4,0 persen. Penurunan ini terutama sebagai 
dampak dari fenomena El Nino yang mengakibatkan pergeseran masa tanam dan masa 
panen, terutama untuk kelompok tanaman pangan. Sementara itu, kontraksi pertumbuhan 
Sektor Pertambangan dan Penggalian masih berlanjut meskipun pada tingkat yang lebih 
rendah, yakni sebesar minus 0,7 persen. Kontraksi pada sektor ini terutama disebabkan masih 
lemahnya harga komoditas global yang mendorong penurunan produksi, terutama untuk 
komoditas batu bara dan bijih logam. 

Dari sisi kewilayahan, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh Jawa sebagai 
kontributor terbesar PDB nasional yang tumbuh sebesar 5,3 persen di atas rata-rata 
pertumbuhan nasional. Namun demikian pertumbuhan spasial tertinggi dicapai oleh Sulawesi 
sebesar 7,5 persen, disusul oleh Bali dan Nusa Tenggara yang tumbuh 7,1 persen. Secara 
umum, harga komoditas yang relatif rendah mempengaruhi kinerja ekonomi secara spasial 
khususnya di wilayah yang berbasis komoditas seperti Kalimantan dan Papua. Perekonomian 
Kalimantan dan Papua tumbuh masing-masing sebesar 1,1 persen dan 1,2 persen, lebih 
rendah dibandingkan triwulan pertama 2015 karena penurunan harga batu bara dan minyak 
bumi. Sementara itu, perekonomian Sumatera meningkat dari 3,5 persen pada triwulan 
pertama 2015 menjadi 4,2 persen pada triwulan pertama 2016 didorong oleh peningkatan 
harga CPO. 

Secara umum, meski pemulihan global diprediksi masih terbatas, pemerintah tetap mendorong 
optimisme atas pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dengan mengombinasikan kebijakan fiskal, 
moneter, dan kebijakan struktural di sektor riil. Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah berusaha 
menciptakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan, mengatur belanja pemerintah 
agar menjadi lebih produktif, menyusun skema subsidi yang lebih tepat sasaran, mendorong 
partisipasi pemerintah daerah, serta mencanangkan pembiayaan yang lebih sehat. Pada sisi 
moneter, kebijakan diterapkan secara lebih akomodatif untuk mendukung pertumbuhan, 
antara lain dengan menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali, menjaga pergerakan nilai 
tukar sesuai fundamental, serta menerapkan kebijakan makro-prudensial yang optimal. Dari 
sisi kebijakan struktural, pemerintah berkomitmen untuk melakukan deregulasi dan 
debirokratisasi, serta menerbitkan paket-paket kebijakan yang menyasar ketahanan daya beli 
dan peningkatan iklim investasi. 



 

20     Edisi II / Mei 2016 | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal         

C. Pemerintah Terus Gulirkan Reformasi Struktural 

Tahun 2015 merupakan tahun yang sulit dan penuh tantangan bagi seluruh negara di dunia, 
tidak terkecuali negara berkembang seperti Indonesia. Dari sisi eksternal, tantangan berasal 
dari tingginya ketidakpastian perekonomian global, harga komoditas yang rendah dan 
cenderung terus menurun, ketidakpastian kebijakan moneter di negara-negara maju, dan 
melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Tantangan eksternal tersebut telah 
mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadi sedikit melambat. 
Dalam hal ini, kinerja sektor eskternal juga tidak optimal dalam mendukung pertumbuhan 
ekonomi jika dibandingkan dengan sektor domestik. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah 
untuk lebih fokus memperkuat sektor domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan 
investasi. 

Tantangan global juga telah mendorong Pemerintah untuk mengalihkan sumber pendapatan 
negara, dari yang semula berbasis kepada komoditas primer menuju sumber penerimaan yang 
lebih berkesinambungan. Dalam hal ini, penerimaan berbasis pajak dinilai memiliki potensi 
yang besar mengingat penerimaan negara dari perpajakan dinilai belum optimal. Hal ini 
dikarenakan tax ratio yang masih rendah, tingkat kepatuhan pembayar pajak yang masih 
kurang, administrasi perpajakan yang perlu dibenahi dan kualitas sumber daya manusia yang 
perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai 
kebijakan di bidang perpajakan antara lain perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, 
perbaikan administrasi perpajakan, dan penerapan pelaporan secara elektronik. 

Untuk mengatasi tantangan global dan domestik, Pemerintah berkomitmen untuk terus 
melanjutkan reformasi struktural yang telah digulirkan sejak awal tahun 2015 guna mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan, baik dalam jangka pendek, 
menengah maupun panjang. Reformasi tersebut, tertuang dalam reformasi anggaran yang 
mencakup tiga pilar yaitu optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan menjaga 
kesinambungan pembiayaan anggaran. Pemerintah juga menerapkan kebijakan dan strategi 
jangka pendek dan menengah dengan menerapkan serangkaian paket kebijakan ekonomi 
dengan dua tujuan utama, yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan daya 
tarik investasi. 

Untuk tujuan pertama, beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain mempermudah 
pengadaan tanah bagi pedagang kaki lima (PKL), meningkatkan batas Pendapatan Tidak Kena 
Pajak untuk memberi ruang lebih bagi konsumsi, menyesuaikan harga BBM dan tarif dasar 
listrik, memberikan tambahan alokasi Beras Sejahtera, menyalurkan Dana Desa untuk 
menggerakan perekonomian, menyusun formulasi upah minimum yang lebih adil, transparan, 
dan merata, menghapus PPnBM atas beberapa subjek pajak barang mewah, dan mendorong 
pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah  terutama bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. Untuk tujuan kedua, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan 
antara lain kemudahan perijinan melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pemberian 
insentif perpajakan antara lain berupa tax holiday dan tax allowance, insentif bisnis dan 
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infrastruktur meliputi insentif untuk industri pakaian jadi dan alas kaki, simplifikasi izin impor 
obat dan bahan baku makanan, percepatan pembangunan infrastruktur, optimalisasi dwelling 
time, pengembangan kilang minyak, dan insentif lainnya berupa One Map Policy, 
pengembangan cakupan dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat dan perbaikan Daftar Negatif 
Investasi dengan membuka kesempatan yang lebih luas pada beberapa sektor usaha. 

Sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan April 2016, Pemerintah telah meluncurkan 
dua belas paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi tersebut meliputi beberapa 
perizinan yang disederhanakan dan dipercepat, termasuk juga pelayanan non-perizinan. Di 
tingkat nasional, sekitar 160 layanan telah didelegasikan ke One Stop Service nasional yang 
diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia. Namun, masih 
terdapat 561 pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan untuk 
mengeluarkan izin usaha. Atas hal ini, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan 
koordinasi antar pihak berwenang dalam proses perubahan peraturan untuk mendukung 
deregulasi dan percepatan pemberian izin, penyelarasan peraturan daerah dengan peraturan 
nasional, dan diseminasi informasi mengenai paket kebijakan kepada masyarakat luas, 
termasuk para pelaku usaha. 

 

Boks 1: 
Kawasan Ekonomi Khusus Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 

Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam dan melimpah, 
Indonesia memiliki beberapa tantangan di antaranya berupa struktur produksi yang masih 
mengandalkan pada pertanian, perkebunan dan pertambangan serta adanya kesenjangan antara 
kawasan Indonesia Barat dan Timur. Untuk menghadapi tantangan tersebut dan menarik FDI, 
Pemerintah perlu melakukan aglomerasi industri dengan pemusatan industri di suatu kawasan 
ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Ekonomi Khusus. 

Tujuan pengembangan KEK yaitu untuk meningkatkan ekonomi melalui penciptaan pusat-pusat 
pertumbuhan baru, mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara kawasan barat 
Indonesia dan kawasan timur Indonesia melalui percepatan dan pemerataan pembangunan 
wilayah dengan menekankan pada keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis 
sumber daya alam yang tersedia, mengoptimalkan kegiatan ekonomi antara lain pengembangan 
sektor industri, meningkatkan ekspor, mempermudah pelayanan impor, dan hilirisasi industri 
dalam rangka peningkatan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja baru. 
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Pemerintah telah menargetkan pengembangan 25 KEK hingga tahun 2019 dalam rangka 
mendukung capaian prioritas pembangunan yang tercantum dalam Nawacita. Pada tahap 
pertama (s.d. 2014), Pemerintah telah menetapkan delapan KEK baru yaitu: KEK Sei Mangkei, 
KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Tanjung Api-api, KEK Mandalika, dan 
KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan. Pada tahap selanjutnya (2015-2019), Pemerintah akan 
menargetkan tujuh KEK baru di luar pulau Jawa dan sepuluh KEK pariwisata. 

Untuk mendorong iklim investasi dan pembangunan sektor industri di KEK, Pemerintah akan 
memberikan insentif fiskal dan non fiskal di antaranya berupa: fasilitas di bidang perpajakan; 
fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, kemudahan di bidang lalu lintas barang, kemudahan di 
bidang ketenagakerjaan, kemudahan di bidang keimigrasian, kemudahan di bidang pertanahan, 
dan kemudahan perizinan dan non-perizinan. Selain itu, Pemerintah akan memberikan dukungan 
pembangunan infrastruktur wilayah (hingga tahun 2017), seperti rel kereta api, dermaga curah, 
dan jalan (di luar pembangunan terminal peti kemas). 

Tabel 5. Kawasan Ekonomi Khusus Tahap Pertama 

No. Kawasan Ekonomi Khusus Kegiatan Utama 
1. Sei Mangkei 1. Industri Pengolahan Kelapa Sawit 

2. Industri Pengolahan Karet 

2. Tanjung Lesung Pariwisata 
3. Palu 1. Industri Manufaktur Logam Bukan Besi 

2. Industri Berbasis Kakao 

3. Industri Rumput Laut 
4. Bitung 1. Industri Pengolahan Kelapa 

2. Industri Pengolahan Ikan 
3. Industri Farmasi 

5. Morotai 1. Industri Perikanan 
2. Pariwisata 

6. Tanjung Api-api 1. Industri Perikanan 
2. Pariwisata 

3. Industri Petrokimia 
7. Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) 1. Industri Pengolahan Karet 

2. Industri Pengolahan Kelapa Sawit 
8. Mandalika Pariwisata 

Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF 
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D. Perkembangan Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar dan Keseimbangan 
Eksternal 

Suku Bunga 

Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit perbankan, suku bunga acuan Bank Indonesia 
kembali dipangkas menjadi 6,75 persen pada tanggal 16 Maret 2016 dalam rangka mendorong 
akselerasi perekonomian (grafik 3). Penurunan sebesar 75 bps diharapkan dapat menurunkan 
suku bunga kredit di tahun 2016 sehingga mendorong ekspansi kredit di tengah masih 
lambatnya perekonomian global. Per Februari 2016, rata-rata suku bunga kredit masih relatif 
tinggi, yaitu 12,75 persen atau hanya turun 14 bps di tengah tingkat inflasi yang rendah dan 
nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang semakin stabil. Tingginya suku bunga kredit ini 
dikhawatirkan akan menghambat laju perekonomian. Penurunan suku bunga kredit 
diharapkan dapat didorong dan diawali oleh bank-bank BUMN yang masih menjadi pemegang 
pangsa pasar terbesar. Selain penurunan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga 
melonggarkan kewajiban GWM Rupiah dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen per 16 Maret 2016 
untuk meningkatkan likuiditas perbankan. 

Di samping kebijakan Bank Indonesia, OJK 
juga mendorong penurunan suku bunga 
kredit melalui transmisi penurunan suku 
bunga DPK. Struktur suku bunga kredit di 
Indonesia terdiri dari beberapa 
komponen, salah satu yang terbesar 
adalah biaya DPK. Pada tanggal 26 
Februari 2016, OJK mengeluarkan aturan 
pembatasan suku bunga DPK bagi bank-
bank besar di Indonesia untuk mendorong 
penurunan dua komponen besar dari suku 
bunga kredit tersebut.  

 

Ketentuan dalam peraturan OJK tersebut adalah untuk nominal simpanan sampai dengan Rp2 
miliar rupiah, suku bunga DPK maksimum sebesar suku bunga penjaminan LPS sementara 
nominal simpanan di atas Rp2 miliar dikenakan suku bunga DPK sebesar 75 bps di atas suku 
bunga acuan Bank Indonesia. Kebijakan OJK yang mulai berlaku di bulan Maret 2016 ini 
diharapkan dapat menurunkan suku bunga kredit secara bertahap. Per Februari 2016, rata-
rata suku bunga DPK mencapai 8,24 persen atau turun 69 bps dari tahun sebelumnya. 

Turunnya suku bunga acuan negara maju dan negara lainnya di kawasan regional diperkirakan 
tidak akan mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Di tengah mulai diterapkannya pengetatan 
kebijakan moneter di negara maju seperti AS yang dimulai pada akhir 2015 lalu, terdapat 

Grafik 3. Pergerakan Suku Bunga 
(dalam persen) 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa 
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kekhawatiran bahwa penurunan suku bunga acuan akan menyebabkan arus modal keluar dari 
Indonesia. Namun demikian, dengan diterapkannya kebijakan suku bunga negatif di Kawasan 
Eropa dan Jepang, serta relatif rendahnya suku bunga acuan setelah inflasi (suku bunga riil) di 
negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, penurunan suku bunga acuan 
Bank Indonesia menjadi relevan. Dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang masih relatif 
tinggi, Indonesia masih sangat menarik untuk investor global sehingga penurunan suku bunga 
seharusnya tidak semakin menekan nilai tukar rupiah. Namun demikian, kecepatan 
penurunan suku bunga tetap menjadi perhatian bersama. 

 

Inflasi 

Pada akhir Maret 2016, inflasi tercatat sebesar 4,45 persen (yoy), sejalan dengan sasaran inflasi 
sebesar 4±1 persen. Laju inflasi pada periode ini relatif lebih rendah dari periode yang sama 
pada tahun sebelumnya dan merupakan yang terendah sejak tahun 2012. Kebijakan reformasi 
subsidi energi masih menjadi faktor utama penghambat laju inflasi seiring pengaruh tren 
pelemahan harga minyak dunia terhadap komoditas energi domestik (grafik 4). 

Grafik 4. Pergerakan tingkat inflasi  
hingga Maret 2016 
(dalam persen, mom) 

Grafik 5. Komponen Pembentuk Inflasi 
hingga Maret 2016 
(dalam persen, ytd) 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Bensin dan tarif listrik memberikan kontribusi deflasi terbesar dalam dua bulan pertama tahun 
ini. Pemicu utama penurunan harga kedua komoditas  adalah pelemahan harga minyak 
mentah. Hal ini menunjukkan belum pulihnya permintaan atas komoditas energi sebagai 
indikator perekonomian global. Sebagai komponen penampung komoditas energi, Harga 
Diatur Pemerintah memberikan kontribusi terhadap deflasi sebesar 0,33 persen (grafik 5).  

Penurunan harga komoditas energi juga mempengaruhi laju inflasi komponen Inti. Hal ini 
tampak pada akumulasi kontribusi inflasi komponen inti yang tidak sebesar dua tahun 
sebelumnya. Meskipun demikian, kontribusi inflasi yang terus mengalami kenaikan tersebut 
mengindikasikan adanya peningkatan tren inflasi jangka panjang atau peningkatan 
permintaan masyarakat. Secara total, komponen Inti telah menyumbang inflasi sebesar 0,47 
persen untuk triwulan pertama.  
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Sementara itu, inflasi komponen Harga Bergejolak yang cukup stabil menunjukkan terjaganya 
kondisi pasokan. Adapun penurunan harga bahan makanan pada tengah triwulan pertama 
lebih disebabkan ketersediaan pasokan ditunjang distribusi yang baik. Selain itu, awal musim 
panen beras yang mendorong penurunan harga pangan komplementer juga turut menahan 
laju inflasi pada triwulan pertama 2016. Oleh karena itu, Harga Bergejolak menyumbang 
inflasi sebesar 0,47 persen, sehingga inflasi tahun 2016 sampai dengan bulan Maret mencapai 
0,62 persen. 

 
Nilai Tukar 

Penurunan risiko global serta peningkatan capital inflow mendorong perbaikan kinerja rupiah 
sampai dengan triwulan pertama 2016. Di akhir Maret 2016, rupiah terapresiasi 3,76 persen 
(ytd) ke angka Rp13.276 per dolar AS. Penguatan rupiah ditopang oleh adanya penurunan 
risiko di pasar keuangan global sejalan dengan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter 
oleh beberapa negara maju seperti implementasi kebijakan suku bunga negatif oleh Jepang 
dan keberlanjutan kebijakan quantitative easing yang dilakukan negara-negara Uni Eropa dan 
Jepang, di tengah potensi meningkatnya kembali suku bunga di AS. Selain itu, dari sisi 
domestik, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan secara gradual hingga 75 bps ke 
tingkat 6,75 persen sampai dengan akhir triwulan pertama 2016, sebagai respons atas arah 
kebijakan berbagai negara maju tersebut. Kebijakan Bank Indonesia ini mendapat respons 
positif dari para investor.  

 

Grafik 6. Pergerakan Rupiah mengalami kecenderungan terapresiasi hingga triwulan pertama 2016 
(dalam 1 dolar AS) 

 

 

Sumber: Bloomberg, diolah  

s 

Penguatan rupiah juga didorong oleh persepsi positif investor terhadap prospek 
perekonomian Indonesia. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan arus modal masuk, baik 
di pasar SBN maupun di pasar saham. Investor asing membukukan akumulasi surplus di pasar 
SBN sampai dengan triwulan pertama 2016 sebesar Rp47,6 triliun, meningkat dibandingkan 
triwulan pertama 2015 sebesar Rp42,7 triliun. Di pasar saham, akumulasi surplus sebesar 
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Rp4,1 triliun. Sementara itu, membaiknya kinerja neraca perdagangan Indonesia yang sampai 
dengan triwulan pertama 2016 mencatatkan surplus, turut menambah pasokan valas dalam 
negeri guna stabilisasi rupiah. Positifnya persepsi investor terhadap perekonomian Indonesia 
ini sejalan dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia 
seperti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, percepatan implementasi proyek-
proyek infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi melalui berbagai kebijakan Pemerintah. 

Di tengah membaiknya kinerja rupiah hingga triwulan pertama 2016, ke depan tetap perlu 
diwaspadai beberapa faktor risiko, baik dari eksternal maupun domestik. Faktor eksternal di 
antaranya efek jangka panjang dari kebijakan suku bunga negatif yang dilakukan oleh Jepang, 
moderasi pasar keuangan Tiongkok, serta potensi kenaikan suku bunga acuan AS yang 
diperkirakan terjadi di semester kedua tahun 2016. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, 
dari beberapa faktor tersebut, faktor eksternal terbesar adalah potensi kenaikan suku bunga 
acuan AS, di mana rupiah beserta mata uang negara berkembang lainnya akan mengalami 
tekanan menjelang keputusan kenaikan suku bunga tersebut. Dari sisi domestik, perlu 
dicermati efek jangka panjang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia serta perbaikan 
kinerja transaksi berjalan. Dengan dukungan kondisi perekonomian yang membaik 
diharapkan nilai tukar rupiah ke depannya cenderung stabil. 

 

Neraca Pembayaran Indonesia 
 

Grafik 7. Neraca Pembayaran Indonesia 
(dalam miliar dolar AS) 

 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 

Neraca Pembayaran Indonesia triwulan 
pertama 2016 mengalami defisit 0,3 miliar 
dolar AS. Angka tersebut menurun 
dibandingkan triwulan sebelumnya dan 
periode yang sama tahun sebelumnya, 
yang masing-masing mengalami surplus 
sebesar 5,1 miliar dolar AS dan 1,3 miliar 
dolar AS. Surplus Transaksi Modal dan 
Finansial pada periode ini yang sebesar 4,2 
miliar dolar AS belum dapat menutupi 
defisit Transaksi Berjalan yang sebesar 4,7 
miliar dolar AS (2,1 persen dari PDB). 

 

Meskipun demikian, defisit Transaksi Berjalan masih mengalami perbaikan dibandingkan 
triwulan sebelumnya (5,1 miliar dolar AS pada triwulan keempat 2015). Namun jika 
dibandingkan terhadap periode yang sama tahun sebelumnya (4,14 miliar dolar AS pada 
triwulan pertama 2015) masih mengalami pelebaran. Perbaikan defisit Transaksi Berjalan 
pada periode ini bersumber dari penurunan impor nonmigas (kelompok bahan baku dan 
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barang modal) yang lebih dalam dibandingkan penurunan ekspor nonmigas, seiring lemahnya 
permintaan domestik di triwulan pertama 2016. Perbaikan tersebut juga karena defisit neraca 
perdagangan migas yang menurun, sejalan dengan turunnya harga minyak mentah dunia dan 
melambatnya defisit neraca jasa yang didorong oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan 
domestik ke luar negeri dan jasa pengapalan ekspor dan impor. 

Surplus Transaksi Modal Finansial triwulan pertama 2016 mengalami penurunan baik terhadap 
triwulan sebelumnya (9,8 miliar dolar AS pada triwulan keempat 2015) maupun dibandingkan 
triwulan pertama tahun 2015 (5,0 miliar dolar AS). Penurunan ini disebabkan oleh masih 
tingginya defisit Investasi Lainnya akibat pembayaran pinjaman Luar Negeri oleh sektor 
perbankan. Surplus Transaksi Modal Finansial ditopang aliran masuk modal Investasi 
Portofolio dan Investasi Langsung.  

Cadangan devisa menunjukkan jumlah yang aman untuk menutup kebutuhan impor dan 
pembayaran utang pemerintah. Pada akhir Maret 2016, cadangan devisa berada pada posisi 
107,5 miliar dolar AS. Posisi ini setara dengan 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar 
negeri pemerintah. 

Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2016 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh 
kecenderungan kenaikan harga komoditas di pasar internasional. Hal ini seiring dengan 
peningkatan permintaan terutama dari negara mitra dagang. Selain itu, reformasi struktural 
ekonomi domestik yang terus digulirkan diharapkan akan menarik aliran modal asing di 
tengah ketidakpastian di pasar keuangan dunia, sehingga terjadi perbaikan pada kinerja 
Transaksi Berjalan dan peningkatan surplus Transaksi Modal dan Finansial. 

 

E. Kinerja dan Stabilitas Perbankan Hingga Februari 2016  
Relatif Stagnan 

Kegiatan industri perbankan secara umum masih mengalami perlambatan. Belum pulihnya 
perekonomian global dan domestik diyakini masih menjadi penyebab utama perlambatan 
tersebut. Pada Februari 2016, DPK berada pada tingkat Rp4.438 triliun, tumbuh 6,9 persen 
(yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding bulan Januari 2016 (6,8 persen) tetapi lebih 
rendah dibanding pertumbuhan pada akhir tahun 2015 (7,3 persen). Kelompok Tabungan 
memiliki pertumbuhan paling tinggi sebesar 14,7 persen. Porsi terbesar DPK ada pada 
kelompok Deposito Berjangka, 47 persen dari total DPK. 

Upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan kredit perbankan melalui penurunan suku bunga 
acuan Bank Indonesia selama tiga bulan berturut-turut belum menunjukkan hasil yang 
signifikan. Kredit pada bulan Februari tumbuh sebesar 8,2 persen (yoy), lebih rendah 
dibanding bulan Januari (9,6 persen). 
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Grafik 8. Pertumbuhan DPK dan Kredit 
(dalam persen) 
 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia,  
Otoritas Jasa Keuangan, 2016 

Kredit di Februari 2016 berada pada 
tingkat Rp3.968 triliun, turun 0,41 persen 
(mom) atau turun 2,3 persen dibanding 
akhir tahun 2015 (ytd). Berdasarkan jenis 
penggunaan kredit, seluruh kelompok 
kredit, baik itu modal kerja (KMK), 
investasi (KI), maupun konsumsi (KK), 
mengalami perlambatan. KMK, yang 
merupakan jenis kredit dengan porsi 
terbesar (46 persen), kembali mengalami 
perlambatan paling besar dari 12,1 persen 
menjadi 5,3 persen. 

 

Berdasarkan sektor penerima kredit, sebagian besar sektor dengan proporsi alokasi kredit yang 
besar masih melanjutkan tren perlambatan. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan sektor 
Industri Pengolahan, yang merupakan sektor dengan alokasi kredit terbesar, masing-masing 
19,2 persen dan 18,3 persen dari total kredit, hanya mampu tumbuh sebesar 6,8 persen dan 
8,4 persen (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu 8,8 persen dan 12,4 persen (yoy). 
Masih rendahnya harga komoditas masih memberikan dampak yang signifikan terhadap 
kredit sektor Pertambangan dan Penggalian di Februari 2016. Sektor ini mengalami kontraksi 
yang cukup dalam sebesar 11,5 persen (yoy) dan tingkat rasio kredit bermasalah tertinggi 
kedua (4,6 persen) setelah sektor Konstruksi (4,8 persen). 

Berdasarkan wilayah, DKI Jakarta masih merupakan provinsi dengan penyaluran kredit tertinggi 
dengan porsi 48,4 persen dari total kredit, menurun 0,4 percentage point dari bulan 
sebelumnya. Jawa Timur dan Jawa Barat berada pada peringkat kedua dan ketiga dengan porsi 
masing-masing sebesar 9,1 persen dan 8,4 persen. Penyaluran kredit di Pulau Jawa 
mengambil porsi sebesar 73,8 persen dari total kredit. Untuk besaran NPL sektor perbankan, 
Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki tingkat NPL yang tertinggi yaitu sebesar 7,0 persen. 
Hal ini tidak terlepas dari belum membaiknya sektor Pertambangan dan Penggalian di Provinsi 
tersebut yang memiliki tingkat NPL sebesar 22,5 persen, sejalan dengan pelemahan harga 
komoditas pertambangan, yang banyak berlokasi di provinsi Kalimantan Timur. 

Secara umum, stabilitas industri perbankan pada Februari 2016 masih cukup terjaga. Hal ini 
didukung oleh ketahanan sistem perbankan yang relatif baik dan terjaganya kinerja pasar 
keuangan tahun 2016. Risiko kredit, likuiditas, dan pasar sepanjang 2016 juga cukup terjaga.  
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Pada Februari 2016, rasio kecukupan 
modal (CAR) berada pada tingkat 21,9 
persen, jauh di atas ketentuan minimum 8 
persen. Sementara itu, meski mengalami 
peningkatan, rasio kredit bermasalah 
(NPL) pada Februari 2016 masih berada 
pada tingkat yang relatif baik yaitu 2,9 
persen bruto atau 1,5 persen neto. Dari 
sisi profitabilitas, terdapat indikasi 
pelemahan kinerja perbankan 
sebagaimana ditunjukkan rasio ROA yang 
menurun dan rasio BOPO yang meningkat. 

 
 

Tabel 7. Indikator Umum Perbankan 

Indikator Umum Satuan 
2015 2016 

Jun Jul Agt Sep Oct Nov Des Jan Feb 
Aset (T Rp) 5,933  5,926  6,011  6,147  5,997  6,023  6,133  6,096   6,119  

Dana Pihak Ketiga (T Rp) 4,320  4,329  4,367  4,464  4,370  4,367  4,413  4,385   4,438  

Kredit Pihak Ketiga (T Rp) 3,828  3,834  3,881  3,956  3,923  3,951  4,058  3,983 3,968  

Loan to Deposit 
Ratio (%) 88.5 88.5 88.8 88.5 89.7 90.5 92.1 91.0 89.5 

Non-performing 
Loans (%) 2.6 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.5 2.7 2.9 

Rasio Kecukupan 
Modal 

(%) 20.3 20.8 20.7 20.6 21.0 21.3 21.4 21.7 21.9 

BOPO (%) 81.4 81.4 81.5 81.8 81.1 81.6 81.5 84.9 84.2 

Net Interest Margin (%) 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.6 5.5 

Return on Asset (%) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.3 
 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 2016 

 

F. Pasar Modal Indonesia Catatkan Kinerja Positif di Triwulan Pertama 
2016 

Hingga akhir Maret 2016, IHSG mencatatkan kinerja positif. Posisi IHSG pada akhir Maret 
tercatat menguat 4,87 persen (ytd), melanjutkan tren penguatan yang sudah terjadi sejak 
akhir 2015. Pergerakan harian IHSG cukup bergejolak mengikuti perkembangan harga minyak 
dunia dan beberapa isu baik global maupun domestik. Jika dibandingkan dengan kinerja indeks 
harga saham di kawasan Asia dan global, kinerja IHSG relatif lebih baik, IHSG hanya tertinggal 
dari indeks bursa saham Thailand. 

Tabel 6. NPL per Sektor dan Wilayah 
(dalam persen) 

No Sektor NPL Pertumbuhan 
Kredit  

1 Konstruksi  4.8% 15.1% 
2 Pertambangan 4.6% -11.5% 
3 Transportasi 4.6% 4.0% 
4 Jasa Kemasyarakatan 4.4% 200.3% 
5 Perdagangan 4.2% 6.8% 

No Provinsi NPL Porsi 
1 DKI Jakarta  2.7% 48.4% 
2 Jawa Timur  2.3% 9.1% 
3 Jawa Barat 3.0% 8.4% 
4 Jawa Tengah  3.4% 5.4% 
5 Sumatera Utara  3.0% 4.4% 

 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 2016 
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Grafik 9. Performa IHSG Dibandingkan Indeks Global 
(dalam persen, ytd 31 Maret 2016) 
 

 
 
 
 

Sumber: Bloomberg 

Di tengah berlanjutnya tekanan akibat 
sentimen global atas fluktuasi harga 
minyak dunia, perkembangan pasar modal 
Indonesia diuntungkan oleh empat hal. 
Pertama, keputusan Bank Indonesia untuk 
menurunkan tingkat suku bunga acuan 
sebesar 75 bps di tahun 2016 menjadi 
sentimen positif bagi perkembangan 
perekonomian secara keseluruhan. 
Kenaikan tersebut diharapkan dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Kedua, keputusan BoJ untuk 
menerapkan kebijakan suku bunga acuan 
negatif diperkirakan akan mendorong 
aliran dana masuk ke negara berkembang 
termasuk Indonesia untuk mendapatkan 
imbal hasil investasi yang lebih 
menguntungkan baik melalui investasi di 
pasar modal maupun pasar surat berharga 
negara. 

Ketiga, pernyataan CEO Federal Reserve yang cenderung dovish terhadap rencana kenaikan 
suku bunga acuan AS dengan menyesuaikan rencana kenaikan suku bunga AS di tahun 2016 
dari empat kali menjadi hanya dua kali. Di samping itu, CEO Federal Reserve pada akhir Maret 
2016 juga memberikan sinyal bahwa hingga Juni 2016 tidak akan ada kenaikan suku bunga 
acuan AS. Keempat, tren harga minyak yang menunjukkan peningkatan menjelang akhir 
Maret juga memberikan sentimen positif bagi IHSG, terutama didorong oleh harga saham 
emiten di sektor pertambangan.  

 

Grafik 10. Perkembangan IHSG s.d. Maret 2016 

Sumber: Bloomberg, diolah 

Dari sisi volume transaksi, tren transaksi 
menunjukkan adanya peningkatan. 
Peningkatan mulai terlihat pasca 
pengumuman penurunan lebih lanjut suku 
bunga acuan Bank Indonesia pada akhir 
Maret 2016. Di samping itu, aksi beli asing 
mulai terlihat pasca pengumuman suku 
bunga negatif oleh BoJ. 
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BAGIAN II   ANALISIS KINERJA APBN 
TRIWULAN PERTAMA 
2016 
Gejolak perekonomian dan dinamika pengelolaan 
fiskal 2015, telah memunculkan ide-ide segar, 
kreatif, dan inovatif untuk menerapkan kebijakan 
fiskal yang lebih produktif dalam mendukung 
pencapaian target pembangunan. Langkah tersebut 
diwujudkan melalui berbagai terobosan kebijakan 
fiskal yang pada dasarnya adalah untuk mengelola 
sumber pendapatan yang lebih berkesinambungan, 
mengatur alokasi belanja ke arah yang lebih 
produktif dengan pola belanja yang lebih efisien, 
dan menjaga defisit serta pembiayaan dalam batas 

yang terkendali. 
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Terobosan Kebijakan Di Tengah Ketidakpastian 

Melanjutkan kebijakan-
Pemerintah kembali meneruskan komitmennya untuk mengelola fiskal secara lebih sehat dan 
berhati-hati. Esensi dari berbagai kebijakan fiskal tersebut adalah untuk mendorong agar 
pengelolaan fiskal menjadi lebih produktif dalam mendukung pencapaian target 
pembangunan, efisien dalam pengalokasian anggaran, dan berdaya tahan dalam meredam 
ketidakpastian serta mampu mengendalikan risiko dalam batas yang aman. 

Komitmen Pemerintah tersebut tertuang dalam APBN 2016 yang disusun dengan semangat 
untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna memperkuat pondasi pembangunan 
yang berkualitas. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, strategi kebijakan fiskal diarahkan 
pada upaya untuk memperkuat stimulus guna meningkatkan kapasitas produksi dan 
penguatan daya saing, meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-
program prioritas di tengah tantangan perekonomian global. Risiko dan kesinambungan fiskal 
dalam jangka menengah dan panjang juga dijaga agar tetap terkendali. Strategi-strategi 
tersebut tertuang dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Pendapatan negara tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, naik Rp60,9 triliun dari 
APBNP 2015 atau tumbuh sebesar 3,5 persen. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari 
meningkatnya target penerimaan perpajakan sebesar Rp57,4 triliun, sejalan dengan 
komitmen pemerintah untuk menggeser sumber penerimaan dari berbasis komoditas 
menjadi berbasis pajak. Kenaikan target penerimaan perpajakan tersebut didukung oleh 
berbagai kebijakan di bidang perpajakan antara lain perluasan basis pajak, peningkatan 
kepatuhan, perbaikan administrasi perpajakan, dan penerapan pelaporan secara elektronik. 
Sementara itu, target pendapatan yang bersumber dari SDA mengalami penurunan karena 
masih lemahnya harga minyak mentah Indonesia dan harga komoditas global. Pada sisi lain, 
pendapatan dari kepabeanan dan cukai ditetapkan sebesar Rp186,5 triliun, turun 4,3 persen 
dari APBNP 2015. Hal ini terutama disebabkan turunnya tarif bea keluar minyak sawit beserta 
turunannya sebagai dampak dari kebijakan pembentukan Badan Penghimpun Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit. 

Dari sisi belanja, secara konsisten kebijakan diarahkan pada program dan kegiatan yang lebih 
produktif, dengan memperhatikan perbaikan kualitas dan pola belanja pemerintah. Program 
dan kegiatan yang menjadi fokus pemerintah terutama yang mendukung pembangunan 
infrastruktur, mewujudkan kedaulatan pangan, dan menjamin perlindungan sosial. Kebijakan 
tersebut tertuang antara lain melalui peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur, 
pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen untuk meningkatkan akses dan kualitas 
pendidikan, pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen, peningkatan kesejahteraan 
masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih 
berkesinambungan, termasuk perluasan cakupan penerima PKH menjadi 6 juta keluarga 
sangat miskin, dan penyediaan kebutuhan pokok Perumahan melalui program Sejuta Rumah 
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bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Belanja negara pada APBN 2016 diperkirakan 
mencapai Rp2.095,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja K/L Rp784,1 triliun atau 37 
persen, Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp770,2 triliun atau 37 persen dan Belanja non K/L 
Rp541,4 triliun atau 26 persen. Alokasi Transfer ke Daerah mengalami peningkatan yang 
signifikan sehingga mendekati anggaran K/L. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah 
dalam menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan mendorong peran pemerintah daerah 
dalam mendukung pembangunan nasional. Formulasi alokasi DAU, DAK dan DID juga 
diperbaiki guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, mendukung 
implementasi Nawacita dan pencapaian prioritas nasional dan memberikan penghargaan 
yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, 
perekonomian dan kesejahteraan daerah. Dana Desa juga dinaikkan alokasinya hingga 6 
persen sesuai Road Map Dana Desa 2015-2019.  

Defisit APBN 2016 ditetapkan sebesar 2,15 persen atau masih berada di bawah batas 
maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu 3 persen. Pemerintah berkomitmen 
untuk menjaga defisit anggaran dalam batas aman (di bawah 3 persen) agar kesehatan fiskal 
tetap terjaga. Di sisi lain, pemerintah berupaya untuk menutup defisit anggaran melalui 
bauran instrumen pembiayaan yang sehat dan terukur dan dari sumber-sumber yang lebih 
berkesinambungan yaitu dari pendanaan bilateral dan multilateral. 

Dengan komposisi pendapatan negara Rp1.822,5 triliun dan belanja sebesar Rp2.095,7 triliun 
maka pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp273,2 triliun. Jumlah tersebut akan 
ditutup melalui Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp272,8 triliun dan Pembiayaan Luar 
Negeri sebesar Rp0,4 triliun. Dalam hal ini, Pemerintah juga menerapkan kebijakan 
pembiayaan non utang dengan cara mempertajam alokasi PMN, memberikan penjaminan 
dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, dan mendukung program peningkatan 
akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. Pada sisi pembiayaan utang, Pemerintah menerapkan kebijakan 
antara lain mengendalikan rasio utang terhadap PDB, mengoptimalkan peran serta 
masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman 
pasar obligasi domestik, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara 
lain melalui penerbitan sukuk berbasis proyek, memanfaatkan pinjaman luar negeri secara 
selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi dan melakukan pengelolaan utang 
secara aktif dalam kerangka ALM. 

Realisasi APBN 2016 pada triwulan pertama 2016 menunjukkan perbaikan kinerja penyerapan 
anggaran. Realisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perbaikan 
dengan realisasi belanja pada triwulan pertama 2016 mencapai Rp390,9 triliun atau 18,7 
persen dari target Rp2.095,7 triliun. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 
tahun 2015 yang tercatat Rp367,7 triliun atau 18,5 persen dari target Rp1.984,1 triliun. 
Belanja triwulan pertama 2015 meliputi belanja pemerintah pusat Rp193,5 triliun atau 14,6 
persen dari pagu, dan untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp197,4 triliun. 
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Belanja modal pada triwulan pertama 2016 dapat digenjot sampai dengan Rp10,2 triliun atau 
5,5 persen dari pagunya, jauh meningkat dibandingkan dengan periode tahun lalu yang hanya 
mencapai 1,4 persen. Hal ini membuktikan bahwa langkah terobosan Pemerintah dengan 
mempercepat pelaksanaan lelang untuk belanja modal dan melakukan pre-funding pada 
tahun 2015, telah membuahkan hasil yang positif. 

Grafik 11. Realisasi Jenis Belanja Pemerintah Pusat Per Maret 2016 

(dalam persen) 

 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 
 

 

Grafik 12. Pola Penyerapan per Jenis Belanja K/L Triwulan Pertama 2016 

(dalam persen) 
 

 
 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Percepatan dan perbaikan pola penyerapan juga menjadi capaian yang positif dalam 
pengelolaan fiskal. Sebelumnya, penyerapan belanja modal dan belanja barang umumnya 
menjadi beban mengingat alokasinya yang besar namun penyerapannya rendah. Di tengah 
perlambatan pertumbuhan, Pemerintah mengambil peran dengan memutar perekonomian 
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melalui percepatan dan perbaikan kualitas belanja modal dan belanja barang. Percepatan dan 
perbaikan kualitas penyerapan anggaran akan meningkatkan daya dorong dalam 
menstimulasi perekonomian, baik jangka pendek maupun jangka panjang (grafik 11). 

Untuk melanjutkan pola perbaikan penyerapan anggaran ini, Pemerintah akan terus 
berkomitmen dalam memperbaiki penyerapan anggaran antara lain melalui percepatan 
proses pengesahan DIPA, percepatan pelaksanaan lelang, penyederhanaan mekanisme 
pengadaan barang dan jasa, peningkatan fleksibilitas kepada Kementerian/Lembaga dalam 
pelaksanaan anggaran, dan penerapan reward and punishment secara objektif dan konsisten. 

Penyerapan belanja K/L juga mengalami perbaikan karena didukung kebijakan yang inovatif. 
Penyerapan belanja K/L mencapai 10,6 persen. Tiga K/L utama yaitu Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan 
Kementerian Perhubungan, yang memiliki tugas pokok melakukan percepatan pembangunan 
infrastruktur, memiliki pola penyerapan yang jauh lebih baik dibandingkan periode 

triwulan pertama 2016 
juga jauh melebihi capaian pada periode yang sama tahun 2015. Hal ini mengindikasikan 
bahwa terobosan kebijakan melalui perbaikan mekanisme dan percepatan lelang serta pre 
funding mempunyai kontribusi positif terhadap percepatan dan perubahan pola belanja di K/L 
tersebut (tabel 8). 

Tabel 8. Realisasi Jenis Belanja Pemerintah Pusat Per Maret 2016 

(dalam triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

Kementerian/ Lembaga 

2015 2016 

APBNP Realisasi 
per 31 Mar 

% APBNP APBN Realisasi 
per 31 Mar 

% APBN 

Kemen PU-Pera 118,6 2,1 1,8 104,1 8,3 8,0 
Kemenhan 102,3 10,9 10,7 99,5 12,7 12,8 
Polri 57,1 9,1 15,9 73 11,1 15,2 
Kemenkes 51,3 7,9 15,4 63,5 8,8 13,9 
Kemenag 60,3 4,8 8,0 57,1 6,6 11,6 
Kemendikbud 53,3 5,2 9,8 49,2 1,9 3,9 
Kemenhub 64,9 1,3 2,0 48,5 3,2 6,6 
Kemenristek Dikti 43,6 5,1 11,7 40,6 4,3 10,6 
Kemenkeu 25,7 3,9 15,2 39,3 6,1 15,5 
Kementan 32,8 2,7 8,2 31,5 2 6,3 
Kemensos 22,4 2,5 11,2 14,7 3,3 22,4 
KKP 10,6 0,4 3,8 13,8 0,6 4,3 
Kemenhukham 11,2 1,4 12,5 9,5 1,5 15,8 
MA 8,6 1,5 17,4 8,9 1,6 18,0 
Kemen ESDM 15,1 0,2 1,3 8,6 0,5 5,8 
Lainnya 117,9 6,9 5,9 122,3 10,3 8,4 
Total 795,5 66,1 8,3 784,1 82,7 10,5 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Penyerapan anggaran infrastruktur pada triwulan pertama 2016 cukup baik, mencapai 8,6 
persen. Hal ini menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2016. 
Sekali lagi, kebijakan perbaikan mekanisme dan percepatan lelang serta pre funding 
mempunyai kontribusi yang positif. Secara nominal, penyerapan masih didominasi pada 
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infrastruktur ekonomi yang mencapai Rp26,1 triliun, sementara penyerapan infrastruktur 
sosial dan dukungan infrastruktur masing-masing Rp0,4 triliun dan Rp0,5 triliun (grafik 13). 

 

Grafik 13. Penyerapan Anggaran Infrastruktur sampai 
dengan Triwulan pertama 
(dalam triliun rupiah) 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Di sisi penerimaan, realisasi penerimaan 
negara tercatat mencapai Rp247,6 triliun 
atau 13,6 persen dari target APBN 2016 
yang sebesar Rp1.822,5 triliun. Hasil ini 
lebih rendah dibandingkan realisasi 
periode yang sama tahun 2015 yang 
tercatat Rp284 triliun atau 16,1 persen 
dari target Rp1.761,6 triliun. Realisasi 
penerimaan negara tersebut meliputi 
sektor perpajakan sebesar Rp204,7 triliun 
atau 13,2 persen dari target dan PNBP 
Rp42,8 triliun atau 15,6 persen dari target. 

Secara umum, kurang optimalnya penerimaan perpajakan dipengaruhi oleh relatif rendahnya 
penerimaan PPh dan PPN (tabel 9). Rendahnya penerimaan PPh Migas dipengaruhi oleh harga 
ICP yang rendah dan lifting minyak yang semakin menurun. Di sisi lain, rendahnya realisasi 
penerimaan PPh non Migas disebabkan oleh pengaruh penerimaan PPh Badan yang kurang 
optimal. Hal ini dikarenakan melemahnya kinerja badan usaha pada tahun 2015 sebagai 
dampak dari gejolak perekonomian dunia. Sementara itu, kinerja penerimaan PPN 
menghadapi tantangan seiring dengan melemahnya konsumsi rumah tangga. Indikator 
average propensity to consume yang menurun di kisaran 0,4 persen, mengindikasikan bahwa 
pendapatan masyarakat yang dibelanjakan untuk konsumsi mengalami penurunan sehingga 
akan mempengaruhi penerimaan PPN. 

Pada sisi lain, PNBP juga masih belum optimal karena rendahnya harga komoditas, rendahnya 
harga ICP, dan kurang optimalnya lifting minyak. Sektor yang paling terpukul di tahun 2016 
adalah PNBP SDA, baik SDA Migas maupun SDA Non Migas. Penerimaan SDA Migas terpukul 
oleh rendahnya lifting dan anjloknya ICP, sedangkan penerimaan SDA Non Migas tertekan 
karena merosotnya harga komoditas (tabel 10).  

Dalam rangka memperoleh pendapatan yang lebih optimal, pemerintah menerapkan 
berbagai terobosan kebijakan terutama pada sektor perpajakan antara lain perluasan basis 
data melalui digitalisasi SPT dan implementasi E-SPT, E-Filing, E-Invoice dan cash register, 
serta electronic data capturing yang tersambung dengan adminitrasi perpajakan. Kebijakan-
kebijakan tersebut akan memperkuat fondasi basis data perpajakan di masa mendatang. Pada 
sisi lain, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong PNBP, yaitu 
mengoptimalkan penerimaan SDA migas, penyesuaian tarif produksi/royalti, renegosiasi 
kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, serta 
meningkatkan monitoring evaluasi dan koordinasi sektor SDA Non Migas. Kebijakan lain yang 
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juga diterapkan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi panas bumi, diiringi dengan 
penyempurnaan perundang-undangan di bidang panas bumi, penyesuaian tarif pengenaan 
PNBP dan peningkatan kualitas pengelola PNBP perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, 
peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung program prioritas 
pemerintah, dan perbaikan pelayanan BLU kepada masyarakat yang terus ditingkatkan. 

Tabel 9. Penerimaan Perpajakan Per Maret 2016 

(dalam triliun rupiah) 

Jenis Pajak 
2015 2016 

APBNP Realisasi 
s.d. 31 Mar 

% thd 
APBNP 

(yoy) APBN Realisasi  
s.d. 31 Mar 

% thd 
APBN 

(yoy) 

                 
I. Penerimaan Perpajakan 1.489,3 235,8 15,8 (4,3) 1.546,7 24,7 13,2 (13,2) 
          

A. Penerimaan Pajak 1.294,3 203,3 15,7 (2,0) 1.360,1 188,1 13,8 (7,5) 
  PPh Nonmigas 629,8 106,4 16,9  3,7  715,8 106,7 14,9 0,2 
  PPh Migas 49,5 12,8 25,8 (32,6) 41,4 6,7 16 (48,1) 
  PPN dan PPnBM 576,5 82,6 14,3 (1,4) 571,7 72,8 12,7 (11,9) 
  PBB 26,7 0,3 1,2 (59,6) 19,4 0,5 2,4 44,1  
  Pajak Lainnya 11,7 1,2 10 (2,7) 11,8 1,5 12,8 28,3  
B. Kepabeanan dan 
Cukai 195 32,5 16,7 (16,6) 186,5 16,7 8,9 (48,7) 
  Cukai 145,7 24,1 16,6 (13,6) 146,4 7,9 5,4 (67,2) 
  Bea Masuk 37,2 7,5 20,1 (0,5) 37,2 8,2 21,9 9,1  
  Bea Keluar 12,1 0,9 7,2 (75,5) 2,9 0,6 20,2 (32,5) 

                      
II. Restitusi   23,8   52,2    35,8   50,4  
  PPh Nonmigas   5,5   118,2    11,0   99,7  
  PPN dan PPnBM   18,3   39,5    24,9   35,7 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menstimulasi 
perekonomian guna mempertahankan daya beli masyarakat dan memperkuat iklim investasi 
melalui penerapan berbagai paket kebijakan ekonomi. Stimulus untuk menjaga daya beli 

Tabel 10. Realisasi PNBP Per Maret 2016 

(dalam triliun rupiah) 

PNBP (triliun rupiah) 
2015 2016 

APBNP Realisasi 
s.d. 31 Mar 

% thd 
APBNP APBN Realisasi 

s.d. 31 Mar 
% thd 
APBN 

A. Penerimaan SDA 118,9 21,9 18,4 124,9 13,8 11,0 

  1) SDA Migas 81,4 15,0 18,5 78,6 9,5 12,1 

  2) Non Migas 37,6 69,0 18,4 46,3 4,2 9,1 

   Pertambangan Minerba 31,7 0,0 0,0 40,8 3,4 8,3 

   Panas Bumi 0,6 0,0 0,0 0,7 0,1 13,6 

   Kehutanan 4,7 0,0 0,0 4,0 0,7 16,8 

   Perikanan 0,6 0,0 0,0 0,7 0,1 8,5 

B. Pendapatan Bagian Laba BUMN 37,0 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0 

C. PNBP Lainnya 90,1 21,4 23,8 79,4 21,6 27,2 

D. Pendapatan BLU 23,1 4,6 19,8 35,4 7,5 21,1 

Total 269,1 48,0 17,8 273,8 42,8 15,6 
 
 

Sumber: Kementerian Keuangan 
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masyarakat pada dasarnya diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan konsumsi 
rumah tangga mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Pada sisi lain, stimulus untuk meningkatkan investasi ditempuh melalui kemudahan perijinan 
melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi serta pemberian insentif perpajakan. 

Memperhitungkan kondisi penerimaan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit sampai 
dengan triwulan pertama 2016 sebesar Rp143,3 trilun atau 1,13 persen PDB. Meskipun lebih 
lebar dibanding tahun lalu, defisit APBN tersebut masih dalam tingkatan yang aman. Jumlah 
tersebut akan ditutup melalui Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp167,3 triliun dan 
Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp2,1 triliun. Dalam hal ini, masih terdapat surplus sebesar 
Rp21,9 triliun. Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga kesehatan fiskal melalui 
pengelolaan defisit anggaran dalam batas yang terkendali dan pada saat yang bersamaan, 
menerapkan kebijakan bauran instrumen pembiayaan yang sehat dan terukur dari sumber-
sumber yang lebih berkesinambungan. 

Boks 2:  
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk  

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang 

Sejalan dengan konsep Nawacita, dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas 
nasional, Pemerintah melakukan transformasi fundamental ekonomi dengan mengubah paradigma 
pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke sektor yang lebih produktif. Implementasi dari misi 
tersebut dilakukan melalui peningkatan belanja produktif, terutama pembangunan infrastruktur. 
Implikasi dari kebijakan ini adalah meningkatnya agregat anggaran infrastruktur secara signifikan. 
Pada APBN 2016, Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp314 triliun atau sekitar 
3 persen dari PDB.  

Selain peningkatan anggaran infrastruktur secara nominal, Pemerintah juga bertekad untuk 
mendorong pembangunan infrastruktur secara lebih cepat dan merata di seluruh wilayah 
Indonesia. Pembangunan infrastruktur meliputi berbagai sektor utama, seperti jalan, bandara, 
pelabuhan, jalur kereta api, irigasi  dan  lainnya.  Akselerasi  pembangunan  infrastruktur  ini  
ditempuh  untuk  meningkatkan  daya  saing  dan produktivitas nasional. Pemerintah menargetkan 
pembangunan jalan tol baru mencapai 1000 km. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi 
kesenjangan pembangunan dan meningkatkan konektivitas antar daerah di Indonesia. Semangat 
untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terlihat dari realisasi pembangunan 
jalur kereta api di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua untuk pertama kalinya. 
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Hingga akhir 2015, sejumlah pembangunan infrastruktur telah menunjukkan pencapaian yang positif. 
Beberapa proyek telah selesai, sementara yang lain masih dalam tahap pembangunan dan 
pengembangan. Proyek infrastruktur yang sudah 100 persen selesai di antaranya, Bandara Udara 
Internasional Juwata, Tarakan, terletak di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bandara ini memiliki 
peran penting bagi perekonomian Kalimantan Timur dan menjadi simbol pembangunan daerah 
perbatasan secara bertahap dan terus menerus. Bandara Udara Internasional Juwata, selain akan 
menghubungkan kota-kota di Indonesia, juga akan menghubungkan Indonesia dengan Brunei 
Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Di samping bandara Juwata, proyek infrastruktur lain yang telah 
selesai di tahun 2015 adalah Jembatan Pak Kasih Tayan, yang menghubungkan provinsi Kalimantan 
Barat dan Kalimantan Tengah. Jembatan ini memiliki panjang 1.420 m dan menjadi jembatan 
terpanjang di Kalimantan.  

Pembangunan infrastruktur merupakan langkah yang tepat untuk mendorong pembangunan 
ekonomi domestik di tengah lambatnya pemulihan ekonomi global. Dalam jangka pendek, 
pembangunan infrastruktur dapat berperan untuk mengatasi kurangnya lapangan pekerjaan akibat 
sektor komoditas yang belum pulih, sedangkan dalam jangka panjang, pembangunan sektor 
infrastruktur akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.   
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