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Pertumbuhan PDB Dengan Perluasan Basis
Laju PDB Growth & Industri Utama
2013 – Q1 2017

Perlambatan Konsumsi Domestik
Perlambatan Konsumsi Domestik
Di Tengah Inflasi Rendah
Setelah konsumsi sedikit melemah pada Q1 2017, ekonomi masih
akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor untuk sisa tahun
2017. Dengan kontribusi konsumsi domestik sebesar 55% dari PDB,
kepercayaan konsumen yang melemah dan tidak stabil seharusnya
menjadi peringatan khusus jika tren tersebut berlanjut hingga Q3.
Penjualan Kendaraan Bermotor & Motor (% yoy)

Sumber : CEIC, 2017.

PDB Indonesia berada pada posisi pertumbuhan yang stabil,
kurang lebih 5% per tahun, selama empat tahun terakhir. Sektor
konstruksi tumbuh pesat sejak tahun 2014. Investasi proyek
infrastruktur akan mendorong sektor konstruksi untuk tumbuh
semakin tinggi. Sektor informasi dan komunikasi mendominasi
seluruh sektor PDB. Konsumen menilai bahwa ponsel dan internet
merupakan kebutuhan, bukan lagi merupakan barang mewah. Di
sisi lain, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan
pergudangan, masih mencatatkan pertumbuhan PDB tertinggi.
Industri pengolahan, sebagai sektor terbesar dalam PDB, secara
keseluruhan tumbuh secara lambat (Grafik 1). Industri makanan
dan minuman masih memimpin sektor industri pengolahan
didorong oleh pertumbuhan permintaan yang kuat. Selain itu,
subsektor industri pengolahan yang lain mencatatkan dinamika
yang beragam.

Sumber : CEIC, 2017.

Penjualan kendaraan bermotor & sepeda motor yang turun sebesar
5,7% dan 10,9% (yoy) pada Q2 2017. Perlambatan konsumsi
domestik menyebabkan inflasi relatif rendah selama 7 bulan
pertama tahun 2017. Pendorong utama kenaikan inflasi hanyalah
normalisasi tarif dasar listrik menyusul pemotongan subsidi energi.
Inflasi (month to month)

Laju Growth Sektor Pengolahan & Subsektor Utama
2013 – Q1 2017

Sumber : CEIC, 2017.

Sumber : CEIC, 2017.

Sementara itu, pergerakan laju konsumsi masyarakat secara
umum diperkirakan dipengaruhi oleh adanya potensi pergeseran
profil belanja masyarakat kepada yang berbasis online. Hal
tersebut didukung oleh perkembangan teknologi mendorong
tumbuhnya jenis dan bentuk konsumsi baru, khususnya pada
masyarakat berpenghasilan menengah. Namun, hal ini masih
belum dapat ditunjukkan dalam bentuk data. Pendekatan yang
dapat digunakan dalam menilai kondisi ini adalah adanya
pergerakan pesat dari sektor transportasi dan distribusi.
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Data Perkembangan Indikator Makro Hingga Juni 2017
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