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BAB IV

SEJARAH NEGARA INDONESIA DAN GAMBARAN UMUM

PEREKONOMIAN INDONESIA

IV.1  Sejarah Negara Indonesia

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia

Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan

Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah

negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau, oleh karena

itu ia disebut juga sebagai Nusantara.

Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia

di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor

Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina,

Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan

Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7,

yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan

perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha

telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa

agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk

memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan

samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu

bernama Hindia-Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia

II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan
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dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode

perubahan ekonomi yang pesat.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa

dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dengan populasi

mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional

Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti

keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan

wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat

keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Indonesia juga anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah

keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965, dan bergabung kembali

pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai

anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia

pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga merupakan

anggota dari ASEAN, APEC, OKI, G-20 dan akan menjadi anggota dari OECD.

IV.1.1 Letak Astronomis, Geografis, dan Geologis Indonesia

IV.1.1.1 Letak Astronomis Indonesia

Letak astronomis Indonesia adalah 60 LU (Lintang Utara) – 110 LS

(Lintang Selatan) dan antara 950 BT (Bujur Timur) – 1410 BT (Bujur Timur).

Jika dilihat dari posisi astronomis Indonesia terletak di kawasan iklim tropis

dan berada di belahan timur bumi. Indonesia berada di kawasan tropis, hal ini

membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Di Indonesia

hanya terjadi dua kali pergantian musim dalam setahun yaitu musim kemarau
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dan hujan. Negara-negara yang memiliki iklim tropis pada umumnya

dilimpahi alam yang luar biasa. Curah hujan tinggi akan membuat tanah

menjadi subur. Flora dan fauna juga sangat beraneka ragam. Sedangkan

pengaruh dari letak dilihat dari garis bujur, maka Indonesia memiliki

perbedaan waktu yang dibagi menjadi tida daerah waktu yaitu Indonesia

bagian timur (WIT), Indonesia bagian tengah (WITA), dan Indonesia bagian

barat (WIB).

IV.1.1.2 Letak Geografis Indonesia

Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi

daerah lain. Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia sangat setrategis dan

penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Indonesia berada

persimpangan lalu lintas dunia. Letak geografis merupakan salah satu

determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan

hubungan internasional. Meski untuk sementara waktu diacuhkan, kondisi

geografis suatu negara sangat menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki

pengaruh secara global.

IV.1.1.3  Letak Geologis Indonesia

Letak geologis adalah letak suatu wilayah melihat keadaan geologinya.

Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan di Indonesia dapat dikategorika

menjadi 3 daerah, yaitu :

1. Daerah dangkalan Sunda

2. Daerah dangkalan Sahul
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3. Daerah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul

Indonesia bagian barat merupakan bagian dari Benua Asia, Indonesia

bagian timur merupakan bagian dari Benua Australia, sedangkan Indonesia

bagian tengah merupakan peralihan yang disebut daerah Wallace. Dilihat dari

segi jalur pegunungan yang ada, kepulauan Indonesia terletak di antara dua

rangkaian pegunungan muda. Pegunungan di Indonesia bagian barat

merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania, sedangkan

pegunungan Indonesia bagian timur merupakan bagian dari rangkaian

pegunungan Sirkum Pasifik.

Akibat dari letak geologis Indonesia tersebut adalah:

1. Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif.

2. Laut di bagian Indonesia barat dan lndonesia timur dangkal, di

Indonesia tengah lautnya dalam.

3. Indonesia menyimpan banyak barang tambang mineral.

4. Wilayah Indonesta termasuk daerah yang labil dan sering mengalami

gempa bumi tektonik dan vulkanik

5. Pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian pegunungan muda

Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik.
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IV.2  Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Penjelasan mengenai keadaan umum perekonomian Indonesia akan dibagi

dalam periode pertahun, yaitu periode tahun awal penelitian yaitu tahun 2006,

periode tahun 2007, periode tahun 2008, periode tahun 2009, periode 2010,

periode 2011, periode 2012, dan periode akhir penelitian yaitu periode 2013.

Tabel IV.1 Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2006-2013 (Juta Dollar AS)

Rincian 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013**

I. Transaksi
Berjalan

10.859 10.491 126 10.628 5.144 1.685 -24.418 -28.450

A. Barang 29.660 32.753 22.916 30.932 30.627 34.783 8.618 6.149
-Ekspor 103.528 118.014 139.606 119.646 158.074 200.788 188.496 183.548
-Impor -73.868 -85.261 -116.690 -88.714 -127.447 -166.005 -179.878 -177.399

B. Jasa-jasa,
bersih

-9.874 -11.841 -12.998 -9.741 -9.324 -10.632 -3.198 -11.428

C. Pendapatan,
bersih

-13.790 -15.525 -15.155 -15.140 -20.790 -26.676 -26.800 -27.227

D. Transfer
berjalan

4.863 5.104 5.364 4.578 4.630 4.211 1.280 4.056

II. Transaksi
Modal dan
Finansial

3.025 3.593 -1.832 4.852 26.620 13.567 12.008 22.731

A. Transaksi
Modal

350 547 294 96 50 33 35 21

B. Transaksi
Finansial

2.675 3.045 -2.126 4.756 26.571 13.534 11.973 22.710

1. Investasi
Langsung

2.188 2.253 3.419 2.628 11.106 11.528 4.061 14.767

2. Investasi
Portofolio

4.277 5.567 1.764 10.336 13.202 3.806 9.206 9.848

3. Investasi
Lainnya

-3.790 -4.775 -7.309 -8.208 2.262 -1.801 1.922 -1.906

III. Jumlah (I +
II)

13.885 14.084 -1.706 15.481 31.765 15.252 478 -5.720

IV. Selisih
Perhitungan
Bersih

625 -1.368 -238 -2.975 -1.480 -3.395 -262 -1.605

V. Neraca
Keseluruha
n (III + IV)

14.510 12.715 -1.945 12.506 30.285 11.587 -215 -7.325

VI. Cadangan
Devisa
yang
Terkait

-14.510 -12.715 1.945 -12.506 -30.285 -11.587 215 7.325

A. Perubahan
cadangan
devisa

-6.902 -12.715 1.945 -12.506 -30.285 -11.587 215 7.325

B. Pinjaman
IMF

-7.608 0 0 0 0 0 0 0
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Memorandum:
- Posisi

cadangan
devisa

42.586 56.920 51.639 66.105 96.207 110.123 112.781 99.387

Dalam
bulan impor
dan
pembayaran
utang luar
negri
pemerintah

4,6 5,8 4,0 6,5 7,4 6,5 6,1 5,5

- Transaksi
berjalan
(%PDB)

0.1 2,4 0,0 2,0 0,7 0,2 -2,8 -3,3

Sumber : Bank Indonesia

Keterangan : * ) Data sementara

**) Data sangan sementara

IV.2.1 Periode Tahun 2006

Kondisi perkeronomian Indonesia pada tahun 2006 terjadi penyesuaian

ketidakseimbangan perekonomian global dan menurunnya daya beli masyarakat

pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bulan Oktober 2005,

perekonomian Indonesia tahun 2006 secara gradual mengalami perbaikan.

Tingkat inflasi yang pada awal 2006 sangat tinggi berangsur menurun mencapai

6,6% (yoy), atau berada di bawah sasaran, dan nilai tukar rupiah bergerak stabil

dengan kecenderungan menguat. Terjaganya kestabilan makroekonomi pada

gilirannya memberikan ruang bagi perekonomian untuk tumbuh dengan tren

membaik sehingga untuk keseluruhan tahun 2006 mencapai 5,5% (yoy).

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran kebijakan moneter dan fiskal

yang konsisten dan berhati-hati sehingga mampu menyeimbangkan upaya

menjaga kestabilan makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan

yang dicapai terutama bertumpu pada peningkatan konsumsi dan ekspor,

sedangkan investasi masih tumbuh melambat mengingat penyelesaian beberapa

persoalan mikrostruktural belum sesuai harapan. Kondisi demikian
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menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 belum dibarengi

perbaikan penyerapan angkatan kerja dan peningkatan kualitas kesejahteraan

masyarakat secara berarti. Pada tahun 2007, dengan penajaman dan percepatan

implementasi berbagai kebijakan dalam rangka perbaikan iklim investasi dan

didukung kestabilan makroekonomi yang terjaga, perekonomian Indonesia

diprakirakan dapat tumbuh lebih tinggi disertai kualitasnya yang lebih baik

IV.2.2  Periode Tahun 2007

Perekonomian Indonesia pada tahun 2007 mencatat beberapa pencapaian

pokok yang menggembirakan meskipun mendapat tekanan terutama dari sisi

eksternal. Untuk pertama kali sejak krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia

berada di atas angka 6% dengan stabilitas yang tetap terjaga baik. Neraca

pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus, cadangan devisa meningkat,

nilai tukar menguat, pertumbuhan kredit melampaui target, dan laju inflasi

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Tingginya harga komoditas

internasional, terutama harga minyak mentah, dan merambatnya krisis subprime

mortgage adalah beberapa faktor yang menorehkan tantangan dan ujian pada

perekonomian Indonesia pada tahun 2007. Dalam menghadapi deretan ujian

tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang lebih baik

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Daya tahan perekonomian Indonesia yang lebih baik tersebut antara lain

disumbang oleh kombinasi kebijakan makroekonomi dan sektoral yang

ditempuh. Koordinasi kebijakan antara kebijakan moneter dan fiskal berjalan

semakin baik. Pemerintah dan Bank Indonesia senantiasa bekerja sama dalam
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memberikan stimulus dan menjaga stabilitas perekonomian. Di sisi moneter,

respons kebijakan dilakukan secara berhati-hati dan konsisten pada upaya

pengendalian inflasi pada tingkat yang semakin rendah dalam jangka menengah-

panjang.

Di sisi fiskal, kesinambungan keuangan pemerintah tetap dijaga dengan

baik di tengah upaya untuk mengendalikan harga komoditas strategis.

Sementara itu, di sisi perbankan, fungsi intermediasi dan kelembagaan

perbankan terus diperkuat, termasuk di dalamnya mempercepat pengembangan

perbankan syariah.

Adapun di sisi sektoral, pemerintah terus berupaya mendorong dan

meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi,

percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta penguatan,

dan reformasi sektor keuangan. Di tengah gejolak yang mewarnai perekonomian

global, tantangan eksternal akan memberikan tekanan berat pada kinerja dan

stabilitas makroekonomi dalam negeri.

IV.2.3  Periode Tahun 2008

Krisis global yang berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007, mulai

semakin dirasakan dampaknya ke seluruh dunia, termasuk negara berkembang

pada tahun 2008. Di Indonesia, imbas krisis mulai terasa terutama menjelang

akhir 2008. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6% sampai dengan

triwulan III-2008, perekonomian Indonesia mulai mendapat tekanan berat pada

triwulan IV-2008. Hal itu tercermin pada perlambatan ekonomi secara

signifikan terutama karena anjloknya kinerja ekspor. Di sisi eksternal, neraca
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pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah

mengalami pelemahan signifikan. Di pasar keuangan, selisih risiko (risk spread)

dari surat-surat berharga Indonesia mengalami peningkatan yang cukup

signifikan yang mendorong arus modal keluar dari investasi asing di bursa

saham, Surat Utang Negara (SUN), dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Secara

relatif, posisi Indonesia sendiri secara umum bukanlah yang terburuk di antara

negara-negara lain. Perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 6,1%

pada 2008. Sementara kondisi fundamental dari sektor eksternal, fiskal dan

industry perbankan juga cukup kuat untuk menahan terpaan krisis global.

Meski demikian, dalam perjalanan waktu ke depan, dampak krisis

terhadap perekonomian Indonesia akan semakin terasa. Semakin terintegrasinya

perekonomian global dan semakin dalamnya krisis menyebabkan perekonomian

di seluruh negara akan mengalami perlambatan pada tahun 2009. Indonesia tak

terkecuali. Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia di tahun

2009 akan tumbuh melemah menjadi sekitar 4,0%, dengan risiko ke bawah

terutama apabila pelemahan ekonomi global lebih besar dari yang diperkirakan.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut bukan sesuatu yang buruk

apabila dibandingkan dengan banyak negaranegara lain yang diperkirakan

tumbuh negatif. Oleh karenanya, upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk

mencegah dampak krisis ini meluas lebih dalam, melalui kebijakan di bidang

fiskal, moneter, dan sektor riil, menjadi penting untuk dilakukan di tahun 2009.
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IV.2.4  Periode Tahun 2009

Kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis

menghadapkan perekonomian Indonesia pada beberapa tantangan yang tidak

ringan pada tahun 2009. Tantangan tersebut cukup mengemuka terutama pada

awal tahun 2009, akibat masih kuatnya dampak krisis perekonomian global

yang mencapai puncaknya pada triwulan terakhir tahun 2008. Ketidakpastian

yang terkait dengan sampai seberapa dalam kontraksi global dan sampai

seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, bukan saja menyebabkan

tingginya risiko di sektor keuangan, tetapi juga berdampak negatif pada kegiatan

ekonomi di sektor riil domestik. Kondisi ini mengakibatkan stabilitas moneter

dan sistem keuangan pada triwulan I 2009 masih mengalami tekanan berat,

sementara pertumbuhan ekonomi masih dalam tren menurun akibat kontraksi

ekspor barang dan jasa yang cukup dalam.

Perkembangan yang kurang menguntungkan pada gilirannya telah

menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi di sektor keuangan dan sektor riil,

serta berisiko menurunkan berbagai capaian positif beberapa tahun sebelumnya.

Sejumlah kebijakan telah ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk

menghadapi tantangan tersebut sepanjang tahun 2009. Kebijakan yang diambil

pada prinsipnya merupakan lanjutan dari berbagai kebijakan yang telah

ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah sejak triwulan IV 2008. Di tengah

kondisi masih kuatnya ketidakpastian di sektor keuangan dan sektor riil,

berbagai kebijakann diarahkan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan

sistem keuangan, dan daya tahan perekonomian domestik.
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Di bidang moneter, bank Indonesia menempuh kebijakan pelonggaran

moneter yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan lainnya, termasuk upaya

meredam volatilitas yang berlebihan di pasar valuta asing. Kebijakan Bank

Indonesia di bidang perbankan diarahkan untuk memperkuat daya tahan industri

perbankan dengan tetap melanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan peran

intermediasi perbankan.

Di bidang fiskal, Pemerintah dengan dukungan persetujuan DPR

mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus, baik melalui insentif pajak maupun

upaya menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah pada awal tahun juga

menurunkan harga BBM bersubsidi untuk premium dan solar. Di samping itu,

Pemerintah mengimplementasikan kebijakan sektoral untuk memperkuat daya

tahan perekonomian domestik. Serangkaian kebijakan yang ditempuh tersebut,

tidak saja berhasil menjaga stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, tetapi

juga memperkuat daya tahan perekonomian domestik, sehingga kinerja

perekonomian mulai membaik sejak triwulan II 2009. Setelah mengalami

tekanan berat pada triwulan I 2009, stabilitas sistem keuangan dan

makroekonomi juga semakin membaik sampai dengan akhir tahun 2009. Hal itu

tercermin pada berbagai indikator di sektor keuangan seperti CDS, IHSG, yield

SUN, dan nilai tukar yang membaik.

Perbaikan stabilitas sistem keuangan enjadi basis bagi penguatan

kepercayaan pelaku ekonomi di sektor riil dan mendorong peningkatan aktivitas

perekonomian, yang sejak triwulan III 2009 berhasil melewati angka

pertumbuhan terendahnya. Secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah

melewati tahun yang penuh tantangan ini dengan capaian yang cukup baik.
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Meskipun melambat dibandingkan dengan tahun 2008, pertumbuhan ekonomi

tahun 2009 dapat mencapai 4,5%, tertinggi ketiga setelah China dan India.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dapat dihindari karena

struktur ekonomi banyak didorong permintaan domestik. Inflasi juga tercatat

rendah 2,78%, terendah dalam satu dekade terakhir. Sistem keuangan kembali

terjaga dengan mulai pulihnya fungsi intermediasi perbankan terutama pada

paro kedua tahun 2009. Tekanan lebih dalam di sistem keuangan domestik dapat

sedikit diredam karena adanya ketentuan yang melarang perbankan domestik

untuk melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif terutama terkait dengan

structured product.

IV.2.5  Periode Tahun 2010

Di tengah ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global, kinerja

perekonomian domestik selama tahun 2010 terus mengalami perbaikan. Hal ini

tercermin dari pertumbuhan PDB yang meningkat tinggi, neraca pembayaran

yang mengalami surplus cukup besar, serta kinerja sektor keuangan yang

semakin membaik. Didukung oleh faktor fundamental yang membaik tersebut

serta terjaganya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia, nilai tukar

rupiah juga mengalami penguatan dengan volatilitas yang cukup rendah. Di sisi

harga, inflasi sampai dengan pertengahan tahun 2010 masih cukup terjaga.

Namun, mulai paruh kedua tahun laporan intensitas gangguan dari sisi pasokan,

khususnya bahan pangan, memberikan tekanan yang cukup besar terhadap

inflasi, sehingga inflasi tercatat lebih tinggi dari target yang ditetapkan.
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Di tengah kinerja perekonomian yang semakin membaik, perekonomian

Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan utama yang terdiri dari

derasnya aliran masuk modal asing, besarnya ekses likuiditas perbankan, inflasi

yang meningkat, serta sejumlah permasalahan di sektor perbankan dan berbagai

kendala di sektor riil. Berbagai tantangan tersebut menyebabkan Bank Indonesia

menghadapi trilema yaitu, menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan

stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, mengandalkan satu instrumen

kebijakan saja tidak cukup sehingga diperlukan suatu bauran kebijakan. Selama

tahun 2010 bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang terdiri dari bauran

kebijakan untuk stabilitas internal maupun bauran kebijakan untuk stabilitas

eksternal. Bauran instrumen untuk stabilitas internal ditujukan untuk stabilisasi

harga dan pengelolaan permintaan domestik, sedangkan bauran instrumen untuk

stabilitas eksternal ditujukan untuk pengelolaan aliran masuk modal asing dan

stabilitas nilai tukar.

Dari sisi kebijakan suku bunga, selama tahun 2010 Bank Indonesia

mempertahankan BI Rate pada tingkat 6,5%. Sementara itu, untuk memperkuat

stabilitas moneter dan sistem keuangan selain melalui kebijakan suku bunga,

mulai pertengahan tahun 2010 Bank Indonesia juga menempuh kebijakan

makroprudensial dalam rangka mengelola likuiditas domestik dan merespons

derasnya arus modal asing. Bauran kebijakan tersebut juga didukung oleh

berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas system keuangan serta berbagai

kebijakan Pemerintah. Kedepan, kinerja perekonomian Indonesia diprakirakan

terus membaik.
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IV.2.5  Periode Tahun 2011

Di tengah gejolak ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian

Indonesia tetap kokoh dan menunjukkan kinerja yang membaik. Pertumbuhan

ekonomi tahun 2011 tetap dalam tren meningkat dan mencapai 6,5%, tertinggi

selama satu dekade terakhir, diiringi oleh laju inflasi IHK yang sangat rendah

yaitu 3,79%. Angka ini berada dibawah kisaran sasaran inflasi 5%+1% sehingga

diharapkan membantu mempercepat proses disinflasi menuju sasaran jangka

panjang pada level yang lebih rendah, level yang setara dengan tingkat inflasi

negara-negara mitra dagang. Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun ini

disumbang oleh kuatnya kegiatan ekspor ditengah melambatnya ekonomi global

dan investasi yang perannya semakin meningkat. Kualitas pertumbuhan

ekonomi juga mengalami peningkatan sebagaimana tercermin dari menurunnya

tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan laju inflasi IHK

yang menurun terjadi di hampir seluruh daerah. Dibandingkan dengan negara

kawasan, di tengah perlambatan pertumbuhan di negara-negara emerging

markets secara keseluruhan maupun di negara-negara ASEAN, perekonomian

Indonesia justru tumbuh meningkat. Begitu pula dengan perkembangan inflasi

yang dalam satu dekade terakhir termasuk yang tertinggi dikawasan, pada tahun

2011 inflasi IHK mencapai level yang relatif sama dengan negara di kawasan.

Kuatnya daya tahan perekonomian domestik tercermin dari meningkatnya

ekspor ditengah melambatnya ekonomi global dan kuatnya permintaan

domestik. Sejumlah faktor mendukung kuatnya daya tahan ekspor Indonesia.
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Pertama, diversifikasi pasar tujuan ekspor ke negara-negara emerging markets

Asia seperti China dan India yang pertumbuhan ekonominya masih relatif tinggi

didukung oleh permintaan domestiknya yang tetap kuat. Kedua, karakteristik

komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut yang didominasi

komoditas seperti energi dan komoditas pangan terutama digunakan untuk

konsumsi domestiknya sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh penurunan

volume perdagangan dunia.

Sementara itu, ketahanan ekonomi Indonesia dari sisi domestik didukung

oleh beberapa faktor.

1. Kuatnya konsumsi yang didukung oleh meningkatnya daya beli seiring

dengan meningkatnya perdapatan per kapita terutama segmen

penduduk dengan penghasilan menengah keatas.

2. Meningkatnya jumlah usia produktif dan tenaga kerja di sektor formal.

3. Bertambahnya sumber pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga

pertumbuhan ekonomi semakin merata.

4. Tingginya konsumsi domestik direspons oleh peningkatan investasi

untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional.

Kuatnya daya tahan dan membaiknya prospek ekonomi Indonesia

meningkatkan kepercayaan investor sehingga mendorong semakin

meningkatnya peran FDI. Pada tahun 2011, peran FDI dalam struktur aliran

masuk modal jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan

peningkatan yang sangat pesat pada sektor pertambangan dan industri.

Peningkatan peran FDI tersebut mampu mendukung tetap kuatnya kinerja NPI

di tengah menurunnya aliran modal dalam bentuk portofolio terkait
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meningkatnya ketidakpastian global sejak semester kedua. Bersamaan dengan

kuatnya kinerja ekspor, perkembangan tersebut menghasilkan surplus pada NPI

yang relatif besar dan meningkatkan cadangan devisa sehingga mampu menjadi

penyangga dalam meredam gejolak eksternal. Sejalan dengan kinerja NPI 2011

yang kuat, perkembangan nilai tukar rupiah dapat dijaga relatif stabil dan dalam

kecenderung menguat, sejalan dengan pergerakan mata uang negara-negara

regional. Secara rata-rata nilai tukar Rupiah pada 2011 mengalami apresiasi

sebesar 3,56%, meskipun cenderung melemah pada semester II-2011.

Inflasi IHK pada tahun 2011 berhasil ditekan pada level yang sangat

rendah. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi berbagai kebijakan

yang ditempuh oleh bank Indonesia dan Pemerintah. Dari sisi bank Indonesia,

kebijakan diarahkan untuk menjangkar ekspektasi inflasi, mengelola permintaan

domestik dan mengurangi dampak kenaikan inflasi global akibat kenaikan harga

komoditas pangan internasional. Hal ini tercermin dari inflasi inti yang tetap

terjaga pada level yang rendah di tengah akselerasi kegiatan ekonomi domestik.

Dari sisi Pemerintah, kebijakan diarahkan untuk mendukung ketahanan

pangan dan terjaganya harga energi seperti BBM, listrik dan gas. Hal tersebut

tercermin dari keberhasilan dalam menurunkan inflasi volatile food yang sangat

signifikan dan inflasi administered prices yang terjaga pada level yang cukup

rendah. Rendahnya inflasi volatile food juga dibantu oleh mulai menurunnya

harga komoditas pangan global sejak triwulan II-2011. Di tingkat daerah

peningkatan koordinasi melalui forum TPID juga cukup efektif dalam

membantu penurunan tekanan inflasi sebagaimana tercermin dari penurunan

inflasi di hampir semua daerah di Indonesia.



76

Optimisme yang tetap tinggi terhadap berlanjutnya akselerasi kegiatan

ekonomi dan terjaganya stabilitas makro didukung oleh perbaikan struktural.

Hal ini antara lain tercermin dari perkembangan positif dalam penyelesaian

permasalahan infrastruktur dan keberhasilan Indonesia masuk dalam peringkat

layak investasi (investment grade). Disahkannya Undang Undang Pengadaan

Tanah untuk Pembangunan dan berbagai program Pemerintah dalam

mendukung kegiatan infrastruktur seperti Program Penjaminan Infrastruktur dan

peluncuran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI) diharapkan dapat mengakselerasi laju investasi pada tahun-

tahun mendatang.

IV.2.6  Periode Tahun 2012

Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 sanggup mempertahankan

momentum pertumbuhan di tengah kinerja perekonomian global yang

melambat. Perekonomian Indonesia tumbuh 6,2% pada tahun 2012, lebih tinggi

dibandingkan dengan rata-rata sepuluh tahun terakhir, yaitu 5,5%. Tingginya

pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi di seluruh

daerah, terutama kawasan timur Indonesia. Dari sisi permintaan, kinerja

pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh kuatnya permintaan domestik

yang tercermin dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi

yang relatif kuat meskipun menurun pada triwulan terakhir. Di sisi lain, ekspor

mengalami tekanan yang berat sebagai dampak perlambatan ekonomi dunia dan

penurunan harga komoditas. Sementara impor masih tumbuh cukup tinggi

sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Dari sisi produksi, kinerja
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ekonomi ditopang oleh sektor-sektor yang berhubungan dengan konsumsi

rumah tangga dan investasi. Sementara, sektor-sektor yang lebih berorientasi

ekspor tumbuh relatif rendah. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Terjaganya

stabilitas tersebut tidak terlepas dari peran kebijakan yang ditempuh baik oleh

Bank Indonesia maupun pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang kuat juga

disertai dengan permintaan terhadap tenaga kerja, tercermin pada tingkat

pengangguran yang menurun. Peningkatan tenaga kerja tersebut pada gilirannya

berkontribusi pada membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 masih tumbuh cukup baik

sebesar 6,2%, meski lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya

sebesar 6,5%. Belum pulihnya ekonomi negara-negara maju telah memberi

dampak rambatan kepada kinerja perekonomian negara - negara emerging

market yang melambat pada tahun 2012. Negara yang cukup besar menopang

pertumbuhan emerging market yaitu China dan India tumbuh melambat.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2012 masih

mencatat surplus, meskipun mengalami tekanan defisit transaksi berjalan.

Melemahnya permintaan dari negara-negara mitra dagang dan merosotnya harga

komoditas ekspor berdampak pada menurunnya kinerja ekspor. Di sisi lain,

impor masih tumbuh cukup tinggi, terutama dalam bentuk barang modal dan

bahan baku, sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi. Tingginya impor

juga tercatat pada komoditas migas akibat melonjaknya konsumsi BBM,

sehingga berdampak pada defisit neraca migas yang terus meningkat dan
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menambah tekanan pada defisit transaksi berjalan. Akibatnya, di sepanjang

tahun 2012 transaksi berjalan mengalami defisit sekitar 2,7% dari PDB.

Pada tahun 2012, inflasi IHK dapat dikendalikan pada level yang rendah

dan berada dalam kisaran sasarannya (4,5% ± 1%). Inflasi mencapai 4,3%

(yoy), didukung oleh terjaganya inflasi inti (4,4%, yoy), terkendalinya inflasi

volatile food pada level yang rendah (5,7%, yoy) serta rendahnya inflasi

administered prices (2,7%,yoy). Perkembangan demikian diharapkan membantu

mempercepat proses disinflasi, yakni menuju sasaran inflasi jangka panjang

yang lebih rendah setara dengan tingkat inflasi negara-negara mitra dagang yang

rendah. Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah yang dilakukan secara

proaktif dan terkoordinasi secara baik di level pusat maupun daerah dapat

mengatasi berbagai sumber tekanan inflasi selama 2012.

IV.2.7 Periode Tahun 2013

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2013 tidak terlepas dari pengaruh

perubahan pola siklus yang mewarnai dinamika ekonomi global. Perubahan pola

siklus global tersebut memengaruhi kinerja perekonomian domestik tidak saja

melalui jalur perdagangan (trade channel), namun juga melalui jalur pasar

keuangan (financial market channel). Di samping pengaruh global, faktor

domestik yang bersifat struktural juga menjadi salah satu akar permasalahan

ekonomi. Permasalahan struktural yang semakin mengemuka di tengah stabilitas

yang terganggu, bersama-sama dengan tantangan global, menekan kinerja

perekonomian domestik.
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Perubahan siklus global berupa menurunnya permintaan global dan

turunnya harga komoditas global menyebabkan pertumbuhan ekspor mencatat

kontraksi sehingga memengaruhi kinerja transaksi berjalan, yang telah

mengalami defisit sejak triwulan IV-2011. Selain faktor siklikal tersebut, kinerja

ekspor juga dipengaruhi permasalahan struktural berupa dominannya komposisi

komoditi sumber daya alam dalam struktur ekspor Indonesia. Dalam kondisi ini

maka penurunan harga komoditas global yang masih berlanjut tidak dapat

dihindari akan menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, defisit

transaksi berjalan juga dipengaruhi impor yang masih cukup kuat yang juga

terkait dengan permasalahan struktural yang telah berlangsung lama.

Permasalahan struktural tersebut adalah keterbatasan kapasitas industri domestik

dalam memenuhi permintaan. Permasalahan ini semakin mengemuka sejalan

dengan semakin meningkatnya komposisi kelompok kelas menengah dengan

kebutuhan yang semakin kompleks. Selain itu, tekanan pada transaksi berjalan

juga dipengaruhi neraca jasa dan neraca pendapatan yang masih persisten

mencatat defisit. Permasalahan stuktural juga mewarnai catatan defisit neraca

ini, seperti masih terbatasnya jasa transportasi domestik untuk keperluan

perdagangan antar negara.

Ekonomi global 2013 juga diwarnai ketidakpastian di pasar keuangan

global terkait isu pengurangan stimulus moneter (tapering off) di Amerika

Serikat. Gejolak di pasar keuangan yang terjadi memicu aliran modal asing

keluar dari negara emerging market menuju negara maju, terutama AS, sejalan

dengan munculnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Indonesia, yang
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menjadi salah satu tempat penanaman modal portfolio asing, juga tidak terlepas

dari dampak rencana tapering off ini, dimana terjadi aliran modal asing yang

keluar cukup signifikan dari pasar keuangan domestik. Selain itu, keluarnya

aliran modal asing dari Indonesia juga dipicu oleh persepsi negatif investor

asing terhadap tekanan inflasi yang sempat tinggi pasca kenaikan harga BBM

bersubsidi dan defisit transaksi berjalan yang melebar. Keseluruhan hal ini

berakibat pada menurunnya surplus transaksi modal dan finansial. Melebarnya

defisit transaksi berjalan dan menurunnya surplus transaksi modal dan finansial

menyebabkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit setelah

sebelumnya mengalami surplus.

Defisit transaksi berjalan yang semakin melebar tidak terhindarkan

mendorong nilai tukar rupiah bergerak dalam tren melemah. Eskalasi pelemahan

rupiah semakin kuat terjadi sejak pertengahan Mei 2013 sampai menjelang akhir

September 2013, saat terjadi aliran keluar modal asing di pasar keuangan yang

meningkat akibat rencana pengurangan stimulus moneter di AS dan persepsi

negatif investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Sebagai akibatnya

rupiah pada tahun 2013 terdepresiasi cukup tajam dibandingkan tahun 2012,

baik secara point to point ataupun secara rata-rata.

Dinamika perekonomian global juga berpengaruh pada kinerja

perekonomian berupa tren pertumbuhan ekonomi yang melambat sejak triwulan

awal, sehingga untuk keseluruhan tahun tercatat 5,8%, melambat dari

pertumbuhan tahun 2012 sebesar 6,2%. Pelemahan pertumbuhan ekonomi

tersebut bersumber dari investasi yang melambat sejak awal tahun akibat
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menurunnya persepsi keyakinan pelaku bisnis terhadap perlambatan ekonomi.

Sementara ekspor masih tumbuh terbatas sejalan dengan masih lemahnya

pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan harga komoditas global.

Sebaliknya, konsumsi masih tumbuh stabil dan tidak banyak terpengaruh oleh

kondisi global, serta masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Di tengah tren perlambatan ekonomi domestik, inflasi meningkat tinggi

sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan harga

pangan. Sementara itu, inflasi inti 2013 masih terkendali tertolong oleh

permintaan domestik yang melambat, dampak lanjutan pelemahan nilai tukar

yang belum terlalu kuat, serta harga komoditas global yang menurun. Inflasi

pada tahun 2013 mencapai 8,4%, lebih tinggi dari inflasi 2012 sebesar 4,3%,

dan jauh di atas kisaran sasaran inflasi 4,5%±1%. Berdasarkan regional,

kenaikan inflasi tahun 2013 tercatat tertinggi di kawasan Sumatera dipengaruhi

tingginya inflasi volatile food dan inflasi administered price, sedangkan inflasi

inti tercatat rendah.

Perlambatan ekonomi dan kenaikan inflasi yang terjadi berdampak pada

tertahannya tren perbaikan ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Tingkat

pengangguran terbuka pada Agustus 2013 tercatat sedikit meningkat dari tingkat

pengangguran terbuka di Agustus 2012. Sementara, tingkat kemiskinan juga

sedikit meningkat pada September 2013 dibandingkan Maret 2013.

Mencermati perkembangan perekonomian yang kurang menguntungkan

tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah merespons dengan berbagai kebijakan.

Secara umum, respons kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah ini mampu
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menjaga stabilisasi perekonomian 2013. Hal ini tercermin pada perkembangan

ekonomi sejak triwulan IV-2013. Inflasi bulanan sejak September 2013 kembali

kepada pola normalnya, bahkan berada di bawah perilaku historisnya. Respons

kebijakan yang ditempuh mengarahkan inflasi tahun 2013 lebih rendah

dibandingkan dengan inflasi di saat terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi

seperti pada 2005 dan 2008 yang mencatat inflasi double digit.

Respons kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah juga mampu

membawa perekonomian tetap terkendali menuju arah yang lebih seimbang.

Defisit transaksi berjalan menurun secara signifikan pada triwulan IV 2013.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga mencatat surplus dan diikuti

meredanya pelemahan nilai tukar rupiah. Konsumsi rumah tangga tetap

terkendali yang diikuti oleh kontraksi impor secara riil. Secara keseluruhan,

proses penyesuaian ekonomi tetap terkendali sehingga pertumbuhan ekonomi

tidak jatuh terlalu dalam, bahkan relatif tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan peer countries. Di samping itu, penyesuaian ekonomi yang tetap

terkendali tersebut juga ditopang oleh ketahanan fiskal yang kuat sebagaimana

tercermin pada defisit APBN-P 2013 yang dapat dikendalikan menjadi 2,3%

dari PDB, setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir Juni

2013.

Proses penyesuaian ekonomi domestik yang tetap terkendali juga ditopang

stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga, terutama ketahanan perbankan

yang tetap kuat. Ketahanan perbankan yang tetap kuat tercermin pada CAR

yang tinggi dan NPL yang rendah. Ketahanan perbankan yang masih kuat
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tersebut cukup positif di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi yang

kemudian berdampak pada pertumbuhan kredit yang melambat pada 2013.

Sementara itu, pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun lalu, meskipun

terdapat kecenderungan mulai melambat sejak September 2013. Pertumbuhan

kredit UMKM yang masih tinggi mengindikasikan besarnya peran UMKM

dalam menopang perekonomian domestik di tengah kuatnya pengaruh

perlambatan ekonomo global. Di lain pihak, kinerja pasar obligasi dan pasar

saham dalam tren menurun dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global dan

melambatnya ekonomi domestik.

Di samping itu, proses penyesuaian ekonomi yang terkendali juga

ditopang sistem pembayaran yang tetap berjalan secara efisien, aman dan lancar.

Keandalan sistem pembayaran non tunai sebagai infrastruktur sistem keuangan

ditunjukkan dengan terpenuhinya tingkat ketersediaan (availability) sistem

pembayaran sesuai tingkat layanan (service level) yang telah ditetapkan selama

tahun 2013. Sementara itu, kinerja yang positif dari pengelolaan uang pada 2013

terlihat dari kemampuan Bank Indonesia dalam menyediakan uang kartal yang

cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar,

ditengah meningkatnya kebutuhan akan uang kartal.


