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Produk Domestik Bruto

Pariwisata

20 Negara dengan Perekonomian Terbesar di Dunia

Sumber : World Bank, 2017.

Berdasarkan laporan terbaru World Bank awal Juli 2017, Indonesia
di tahun 2016 menempati peringkat 8 sebagai produsen barang
dan jasa. Total PDB Indonesia 2016 berdasarkan PPP menembus
USD 3 trilyun. Jika pertumbuhan Indonesia 2017 sekitar 5% dan
Brazil diperkirakan di bawah 1%, maka pada 2017 Indonesia akan
naik satu peringkat menggantikan Brazil. Dalam waktu kurang dari
5 tahun Indonesia diperkirakan dapat menyusul Russia, dengan
pertumbuhan PDB Russia diperkirakan paling tidak hanya sekitar
setengah growth rate ekonomi Indonesia. Indonesia merupakan
satu-satunya anggota ASEAN yang terwakili dalam G20. Delapan
negara Asia termasuk dalam kelompok 20 ekonomi terbesar dunia.

Pertumbuhan PDB Per Indikator
Sumber : BPS, 2017.

Sumber : Bank Dunia, Juni 2017

Keterangan :
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konsumsi swasta

belanja pemerintah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal semester 2017 mencapai
5,0%, sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Indikator konsumsi swasta masih relatif stagnan, dan
belanja pemerintah di kuartal I meningkat signifikan sebanyak
2,7% terhadap total GDP.

Januari s/d Mei 2017, jumlah wisatawan asing yang datang ke
Indonesia mencapai 5,36 juta atau meningkat dibandingkan periode
yang sama tahun 2016 sebanyak 4,43 juta orang. Pada Mei 2017,
jumlah kedatangan turis asing meningkat signifikan mencapai 26,7%
dengan periode yang sama dibanding tahun lalu. Di tahun 2017,
pemerintah mengalokasikan Rp 1,7 trilyun untuk promosi destinasi
wisata di pasar internasional dengan target sebanyak 15 juta
kedatangan turis asing ke Indonesia. Beberapa upaya Kementerian
Pariwisata RI dalam meningkatkan promosi wisata antara lain
bekerjasama dengan Google, Baidu dan beberapa website travelling
domestik maupun luar negeri serta membuka penerbangan
langsung di beberapa bandara domestik dari luar negeri. Meskipun
potensi wisata di Indonesia yang besar, hingga tahun 2016, jumlah
wisatawan asing yang datang ke Indonesia masih jauh lebih rendah
dibanding tiga negara ASEAN lainnya, Thailand, Singapura dan
Malaysia, yang bisa menarik lebih dari 25 juta wisatawan asing pertahun.
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