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KATA PENGANTAR

Memasuki triwulan I 2013, perkembangan terakhir berbagai indikator ekonomi daerah mengindikasikan 
peningkatan pertumbuhan ekonomi dibanding triwulan sebelumnya. Meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi terutama didorong oleh masih kuatnya permintaan domestik yang terjadi di Kawasan Sumatera 
dan Kawasan Jawa, serta relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi Kawasan Jakarta seiring dengan masih 
kuatnya permintaan domestik. Sementara itu, pertumbuhan ekspor yang lebih baik dibandingkan dengan 
perkiraannya memberi kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI). 
Perkembangan terakhir menunjukkan perbaikan kinerja ekspor, walaupun masih relatif terbatas di, KTI 
dan beberapa daerah di Sumatera, khususnya pada beberapa komoditas ekspor berbasis sumber daya 
alam (resources based export) seperti batu bara (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera 
Selatan) dan minyak sawit (Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara). 

Sementara itu, tekanan inflasi di berbagai daerah pada triwulan I 2013 cenderung meningkat terutama 
dipicu oleh kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditas pangan strategis, khususnya 
pada kelompok aneka bumbu. Hal ini dipengaruhi oleh kendala cuaca yang menghambat produksi domestik 
dari daerah sentra produksi serta tertahannya pasokan impor. Tekanan kenaikan inflasi akibat kenaikan 
harga pangan yang cenderung lebih tinggi terjadi di Kawasan Jawa dan Kawasan Jakarta, sementara 
di KTI dan Kawasan Sumatera tekanan inflasi relatif lebih rendah karena kenaikan harga aneka bumbu 
tidak sebesar yang terjadi di Kawasan Jawa dan Kawasan Jakarta. Selain itu, pada saat yang bersamaan 
pasokan pangan lainnya masih memadai dan cenderung mengalami penurunan harga.  Dalam kaitan ini, 
langkah koordinasi kebijakan pemerintah di tingkat pusat untuk memperkuat pasokan disertai dukungan 
kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran distribusi barang berperan penting untuk dapat 
meredam kenaikan harga-harga umum.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah diperkirakan terus membaik dan secara agregat 
diprakirakan dapat berada pada kisaran 6,2% (yoy) pada triwulan II 2013. Di samping itu, tekanan kenaikan 
inflasi di berbagai daerah pada triwulan II 2013 diprakirakan mulai mereda. Hal ini didukung oleh perkiraan 
masuknya puncak masa panen raya beras di awal triwulan mendatang di berbagai daerah sentra produksi. 
Disamping itu, langkah pemerintah untuk memitigasi kendala pasokan aneka bumbu, khususnya bawang 
putih, diperkirakan dapat meredam berlanjutnya gejolak kenaikan harga yang terjadi selama triwulan I 
2013. Namun, perlu dicermati beberapa faktor risiko yang berpotensi menekan inflasi seperti kelancaran 
pasokan domestik beberapa komoditas pangan hortikultura yang sementara waktu ditahan importasinya, 
rencana kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) tahap kedua yang berlaku pada April 2013, rencana kenaikan 
energi lainnya dan tarif transportasi.
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Buku Laporan Nusantara yang mulai diterbitkan pada bulan April 2013 merupakan penyempurnaan dari 
publikasi sebelumnya yakni Tinjauan Ekonomi Regional (TER) dan merupakan salah satu sumber informasi 
yang penting di dalam perumusan kebijakan Bank Indonesia. Buku ini menguraikan dinamika perekonomian 
nasional dalam perspektif spasial. Publikasi Laporan Nusantara diharapkan juga dapat menjadi referensi 
bagi pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah serta dapat memberi kontribusi nyata bagi 
pembangunan ekonomi nasional.

Jakarta, April 2013
Departemen Riset Ekonomi Dan

Kebijakan Moneter

Dody Budi Waluyo
Direktur Eksekutif
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BAGIAN I

RINGKASAN PERKEMBANGAN TERKINI
DAN PROSPEK EKONOMI REGIONAL*)

Memasuki triwulan I 2013, berbagai indikator ekonomi daerah mengindikasikan pertumbuhan ekonomi 
mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh 
Kawasan Sumatera dan Kawasan Jawa, serta relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi Kawasan Jakarta. Sementara 
itu, perekonomian Kawasan Timur Indonesia (KTI) cenderung melambat walaupun tidak sedalam dari prakiraan 
sebelumnya karena adanya perbaikan ekspor. Pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh masih kuatnya 
permintaan domestik disertai pembiayaan perbankan yang masih cukup tinggi di daerah di tengah realisasi belanja 
pemerintah yang cenderung mengikuti siklus awal tahun yang relatif terbatas pada pengeluaran yang bersifat 
rutin. Masih kuatnya permintaan domestik berdampak positif pada kinerja sektor utama daerah, terutama sektor 
industri pengolahan dan sekor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), serta sektor konstruksi. Di samping itu, 
perkembangan terakhir menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekspor di Kawasan Sumatera dan KTI meskipun 
masih relatif terbatas, khususnya pada beberapa komoditas ekspor berbasis sumber daya alam (resources based 
export) seperti batu bara (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan) dan minyak sawit 
(Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara). Sementara itu, ekspor manufaktur terutama di Jawa dan Jakarta belum 
menunjukkan perbaikan yang berarti. Masih tingginya ketidakpastian dinamika ekonomi global menyebabkan 
perbaikan kinerja ekspor ini masih relatif terbatas sehingga menyebabkan tertahannya akselerasi pertumbuhan 
ekonomi lebih lanjut.

Sementara itu, tekanan inflasi di berbagai daerah pada triwulan I 2013 cenderung meningkat terutama dipicu 
oleh kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditas pangan strategis. Terbatasnya pasokan 
beberapa komoditas pangan strategis terutama pada kelompok aneka bumbu akibat kendala cuaca yang 
menghambat produksi domestik dari daerah sentra produksi serta tertahannya pasokan impor. 

Gambar I.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Triwulan I 2013

*) Bank Indonesia membagi analisis ekonomi daerah dalam  4 (empat) kawasan, yakni : 
Sumatera (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, 
Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau); Jakarta (Provinsi DKI Jakarta); 
Jawa (provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta); Kawasan 
Timur Indonesia (provinsi Bali, NTB, dan NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan 
Papua Barat).
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Tekanan kenaikan inflasi akibat kenaikan harga pangan ini yang cenderung lebih tinggi terjadi di Kawasan Jawa 
dan Kawasan Jakarta. Kenaikan inflasi kelompok aneka bumbu di kedua kawasan ini pada Maret 2013 bahkan 
mencapai 39% (mtm) sehingga mendorong inflasi umum meningkat cukup tinggi. Di sisi lain, masa panen raya 
beras yang baru dimulai pada akhir triwulan menyebabkan penurunan harga beras yang terbatas sehingga belum 
mampu mengimbangi kenaikan tekanan inflasi dari komoditas pangan lainnya.  Tekanan inflasi di KTI dan Kawasan 
Sumatera relatif lebih rendah karena kenaikan harga aneka bumbu tidak sebesar yang terjadi di Kawasan Jawa 
dan Kawasan Jakarta, serta pada saat yang bersamaan pasokan pangan lainnya masih memadai dan cenderung 
mengalami penurunan harga. Menghadapi gejolak kenaikan inflasi pangan yang cukup besar, langkah koordinasi 
kebijakan pemerintah di tingkat pusat untuk memperkuat pasokan disertai dukungan kebijakan pemerintah daerah 
untuk menjamin kelancaran distribusi barang semakin penting untuk dapat meredam kenaikan inflasi lebih lanjut.

Pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah pada triwulan II 2013 terus membaik dan secara agregat diprakirakan 
dapat berada pada kisaran 6,2% (yoy). Permintaan domestik yang kuat disertai terjaganya optimisme masyarakat 
terhadap perekonomian diperkirakan menopang kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Hal ini 
didukung oleh adanya perbaikan daya beli masyarakat seiring dengan realisasi rencana kenaikan gaji pegawai 
negeri sipil (PNS) yang mulai direncanakan mulai berlaku pada awal  triwulan mendatang, serta kenaikan upah 
minimum provinsi yang cukup tinggi dan kenaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku sejak awal 
tahun. Kinerja ekspor daerah diperkirakan mulai pulih secara bertahap walaupun dibayangi oleh masih rentannya 
pertumbuhan eknomi dunia.  Perekonomian Kawasan Jawa diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibanding kawasan 
lainnya yang terutama disumbang oleh kinerja perekonomian wilayah Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi 
yang lebih tinggi di kawasan ini didukung oleh sektor pertanian dengan masuknya puncak panen raya disertai 
meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan dan PHR seiring kuatnya permintaan domestik. Untuk menjaga 
momentum pertumbuhan ekonomi, langkah untuk mengoptimalisasi peran belanja pemerintah daerah menjadi 
sangat strategis dan perlu lebih diarahkan pada sektor produktif untuk dapat memperkuat daya saing daerah.

Gambar I.2. Peta Inflasi Daerah, Triwulan I 2013
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Tekanan inflasi di berbagai daerah pada triwulan II 2013 diprakirakan mereda didukung oleh pasokan pangan 
yang lebih baik disertai kelancaran distribusi. Hal ini didukung oleh perkiraan masuknya puncak masa panen 
raya beras di awal triwulan mendatang di berbagai daerah sentra produksi di Jawa sehingga akan meningkatkan 
pasokan pangan. Di samping itu, langkah pemerintah untuk memitigasi kendala pasokan aneka bumbu, khususnya 
bawang putih, diperkirakan dapat meredam gejolak kenaikan harga yang terjadi selama triwulan I 2013. Meskipun 
demikian, perlu dicermati lebih lanjut beberapa faktor risiko yang dapat berdampak pada tekanan inflasi antara 
lain terkait kelancaran pasokan domestik beberapa komoditas pangan  hortikultura yang sementara waktu ditahan 
importasinya, dampak dari rencana kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) tahap kedua yang berlaku pada April 2013, 
serta rencana kenaikan energi lainnya dan tarif transportasi. Selain itu, risiko inflasi juga terkait dengan ekspektasi 
inflasi masyarakat – terutama di tingkat pedagang – yang cenderung meningkat. Tingginya kenaikan inflasi yang 
terjadi di Jawa dan Jakarta selama triwulan I 2013  memerlukan langkah penanganan yang intensif mengingat 
dua kawasan ini memiliki bobot sekitar 64% pada inflasi nasional. Menghadapi berbagai risiko yang ada, langkah-
langkah antisipasi perlu dilakukan terutama  penguatan koordinasi, baik di forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) 
dan  Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga di daerah.
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Perkembangan berbagai indikator ekonomi daerah selama triwulan I 2013 secara 
agregat mengindikasikan arah pertumbuhan ekonomi yang sedikit meningkat. 
Ekonomi Kawasan Sumatera dan Kawasan Jawa merupakan dua kawasan yang 
diprakirakan secara tahunan tumbuh meningkat dibanding periode triwulan 
sebelumnya. Di samping itu, kawasan Jakarta diperkirakan masih tumbuh relatif 
stabil pada kisaran yang tinggi yakni 6,4% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan 
ekonomi di KTI cenderung melambat walaupun tidak sedalam yang diperkirakan 
sebelumnya didukung oleh perbaikan kinerja ekspor, terutama untuk ekspor 
berbasis sumber daya alam (resources based export) terutama di KTI dan 
Sumatera, khususnya barang tambang dan hasil perkebunan. 

Indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh membaiknya kinerja 
ekspor untuk komoditas berbasis sumber daya alam (resources based) yakni barang 
tambang dan hasil perkebunan (Grafik I.1.). Ekspor batu bara di Kalimantan Timur, 
Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan yang cukup 
besar di awal tahun 2013. Hal ini dipengaruhi oleh menguatnya permintaan dari 
pasar Asia terutama China dan India di tengah terbatasnya pasokan batu bara dari 
Australia yang terkendala faktor banjir yang melanda beberapa wilayah di negara 
tersebut. Di Kalimantan Selatan, membaiknya ekspor terlihat dari berkurangnya 
volume stok batu bara di Pelabuhan Transit Taboneo yang merupakan pelabuhan 
transit utama untuk ekspor batu bara dari Kalimantan. Namun, masih relatif 
rendahnya harga komoditas di pasar global menyebabkan perbaikan kinerja 
ekspor masih relatif terbatas (Grafik I.2.).

Sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan juga mencatat terjadinya 
kenaikan ekspor minyak sawit pada awal 2013 terutama untuk tujuan India. 
Namun, liaison kepada beberapa pelaku usaha besar di sektor perkebunan 
mengindikasikan bahwa kenaikan ekspor minyak sawit tersebut lebih dipengaruhi 
oleh antisipasi pelaku usaha terhadap rencana India yang dalam waktu dekat akan 
menerapkan bea masuk impor sawit. Rilis data salah satu perusahaan sawit besar 
mengindikasikan peningkatan produksi minyak sawit yang masih tinggi pada dua 
bulan pertama 2013 (Grafik I.3.). Selain itu, momentum ini juga dimanfaatkan 
oleh pelaku usaha untuk mengurangi stok 

Berbagai indikator ekonomi 
di daerah mengindikasikkan 
arah pertumbuhan yang 
sedikit meningkat ...

...terutama didukung oleh 
membaiknya kinerja ekspor 
berbasis SDA di sejumlah 
daerah ...

Grafik I.1. Perkembangan Volume Ekspor Kawasan Grafik I.2. Kontribusi Nilai Ekspor Kawasan

PERTUMBUHAN EKONOMI
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Di sisi lain, ekspor 
manufaktur Jawa dan 
Jakarta belum menunjukkan 
perbaikan yang berarti ...

sebelum kembali masuknya masa panen di triwulan II 2013.  Kenaikan produksi 
sawit untuk keseluruhan tahun 2013 diperkirakan cenderung tertahan oleh 
ekspansi lahan yang terbatas dan industri lebih berkonsentrasi pada peningkatan 
kapasitas pengolahan sawit (refinery).

Di sisi lain, ekspor berbagai produk manufaktur yang mendominasi ekspor dari 
berbagai wilayah di Kawasan Jawa dan Kawasan Jakarta belum menunjukkan 
perbaikan yang berarti (Grafik I.4.). Secara keseluruhan, ekspor manufaktur masih 
berada dalam tren yang melambat walaupun untuk beberapa komoditas seperti 
makanan dan minuman, tekstil, furniture, dan alas kaki mulai menunjukkan 
adanya perbaikan. Hasil liaison mengindikasikan perbaikan kinerja ekspor pada 
beberapa komoditas tersebut terkait dengan strategi diversifikasi produk dan 
upaya perbaikan kualitas produk dari sisi desain dan bahan baku. Perkembangan 
industri manufaktur diperkirakan lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik 
yang tetap kuat. Beberapa rencana kebijakan pemerintah untuk memberikan 
insentif bagi industri seperti kebijakan insentif dalam rangka pengembangan 
low cost green car (LCGC) diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja 
industri manufaktur. 

Sementara itu, masih kuatnya permintaan domestik dalam menopang 
perekonomian terindikasi di seluruh wilayah. Hal ini tercermin pada masih 
kuatnya tingkat penjualan eceran di berbagai kota besar di Indonesia. Kota-kota 
besar di Jawa seperti Jakarta dan Surabaya  mencatat rata-rata tingkat penjualan 
eceran selama Januari-Februari 2013 lebih tinggi dibanding periode yang sama 
tahun sebelumnya (Grafik I.5.).  Hal serupa juga terlihat di beberapa kota besar di 
luar Jawa, seperti di Makassar, Banjarmasin, dan Manado. Cenderung tingginya 
tingkat penjualan eceran ini didukung oleh adanya perbaikan daya beli masyarakat 
seiring dengan kenaikan upah minimum provinsi yang cukup signifikan terutama 
di Jawa dan Jakarta, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan besaran 
Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan terjaganya keyakinan masyarakat 
terhadap kondisi perekonomian. Meskipun demikian, daya beli petani di Kawasan 
Sumatera dan KTI cenderung lebih rendah dibandingkan Kawasan Jawa terkait 
dengan harga komoditas perkebunan yang belum menunjukkan peningkatan 
yang berarti (Grafik I.6.).

Masih kuatnya permintaan 
domestik menopang kinerja 
ekonomi seluruh kawasan...

Grafik I.3. Produksi Tandan Buah Segar dan Sawit
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'

'

'

'

Grafik I.4. Kontribusi Ekspor Manufaktur – Jawa dan Jakarta
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Investasi diperkirakan masih cukup kuat terutama untuk investasi bangunan, 
sementara untuk investasi non bangunan terindikasi melambat terutama di 
Kawasan Jawa dan Jakarta. Masih kuatnya investasi bangunan terindikasi antara 
lain dari tingkat konsumsi semen yang tumbuh tinggi di hampir seluruh kawasan, 
kecuali Sumatera. Prospek permintaan yang kuat terhadap properti mendorong 
tingginya aktivitas pembangunan properti di berbagai kota besar seperti Jakarta 
(termasuk kota-kota penyangga Jakarta). Hasil survei lembaga riset internasional 
bahkan menempatkan Jakarta pada peringkat pertama untuk kota dengan prospek 
investasi terbaik di kawasan Asia Pacific1. Namun, perlu dicermati melambatnya 
investasi non bangunan sebagaimana terindikasi dari melambatnya impor barang 
modal di seluruh kawasan. Hasil liaison mengindikasikan pelaku usaha cenderung 
menahan ekspansi untuk menyesuaikan dengan kondisi global.

Sejalan dengan kuatnya pertumbuhan ekonomi, penyaluran kredit perbankan 
pada triwulan I 2013 cenderung tumbuh tinggi. Pertumbuhan tahunan (yoy) 
kredit pada posisi Februari 2013 di seluruh kawasan tercatat berada pada kisaran 
21% (Jakarta) dan 26% (KTI). Kenaikan kredit terutama untuk jenis kredit modal 
kerja dan konsumsi. Dilihat secara sektoral, di Kawasan Jawa dan Kawasan Jakarta 
peningkatan tertinggi terutama pada sektor perdagangan, sementara di Kawasan  
Sumatera penyaluran kredit terutama kepada sektor pertanian dan industri 
pengolahan. 

...namun perlu dicermati 
indikasi melambatnya 
investasi non bangunan

Pembiayaan perbankan 
sejalan dengan kuatnya 
permintaan domestik...

PEMBIAYAAN PERBANKAN

Grafik I.5. Pertumbuhan Riil Penjualan Eceran (yoy)

Grafik I.7. Perkembangan Kredit Kawasan

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

  
1
Emerging Trend in Real Estate Asia Pacific 2013, PwC and Urban Land Institute

Grafik I.6. Grafik Nilai Tukar Petani

Grafik I.8. Kontribusi Pertumbuhan Kredit Kawasan
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INFLASI DAERAH
Di KTI, penyaluran kredit lebih banyak kepada sektor pertanian dan pertambangan. 
Inflasi IHK di berbagai daerah pada triwulan I 2013 mengalami peningkatan yang 
dipicu terutama oleh tekanan kenaikan harga bahan makanan (volatile food) 
yang signifikan. Kawasan Jawa dan Kawasan Jakarta mencatat kenaikan inflasi 
tertinggi dan bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam tiga 
tahun terakhir. Dengan bobot inflasi yang mencapai sekitar 64%, tingginya 
kenaikan inflasi di kedua kawasan ini meningkatkan risiko terhadap pencapaian 
sasaran inflasi nasional yang sebesar 4,5%±1 di tahun 2013. Kenaikan inflasi 
bahan makanan terutama didorong oleh lonjakan harga pada kelompok aneka 
bumbu yakni bawang putih dan bawang merah di hampir seluruh daerah. Di 
Kawasan Jawa dan Kawasan Jakarta, kenaikan inflasi kelompok aneka bumbu 
pada Maret 2013 bahkan mencapai 39% (mtm) sehingga mendorong peningkatan 
inflasi umum secara signifikan. Hal ini terjadi karena terbatasnya pasokan akibat 
kendala cuaca yang menghambat produksi domestik di daerah sentra produksi 
serta tertahannya pasokan impor, khususnya komoditas hortikultura, karena 
kendala perizinan impor.

Menghadapi tingginya tekanan kenaikan inflasi bahan makanan, Pemerintah 
telah menempuh langkah intensif untuk memperkuat pasokan pangan domestik 
guna meredam gejolak harga yang terjadi. Di samping itu, berbagai upaya telah 
dilakukan oleh TPID untuk menjamin kelancaran distribusi pasokan bahan 
pangan, khususnya pada komoditas hortikultura. Beberapa langkah yang 
ditempuh oleh TPID antara lain secara intensif memonitor dan berkoordinasi 
terkait proses pengeluaran kontainer bawang putih impor di Pelabuhan (Jawa 
Timur), mengawasi dan memastikan distribusi barang di pasar utama daerah 
(Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta), serta memperkuat kerjasama dengan 
pihak terkait guna memetakan siklus tanam dan panen komoditas strategis. 
Selain itu, beberapa TPID juga menempuh langkah untuk meningkatkan akses 
informasi harga kepada masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan ekspektasi 
inflasi. 

Inflasi di berbagai daerah 
meningkat pada triwulan 
laporan...

 

... berbagai langkah 
koordinasi ditempuh untuk 
meredam gejolak inflasi.

Grafik I.9. Inflasi year-on-year Kawasan

Sumber: BPS, diolah

Grafik I.10. Inflasi Bahan Makanan Kawasan

Sumber: BPS, diolah
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Pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah pada triwulan II 2013 diprakirakan 
terus membaik dan secara agregat diperkirakan berada di kisaran 6,2% (yoy). 
Perekonomian kawasan Jawa diprakirakan tumbuh lebih tinggi diantara kawasan 
lainnya terutama didorong oleh oleh meningkatnya kinerja pertumbuhan 
ekonomi di seluruh wilayah Jawa. Pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa didukung 
oleh sektor pertanian dengan masuknya musim panen raya serta masih kuatnya 
permintaan domestik sehingga berdampak positif bagi kinerja sektor industri 
pengolahan dan PHR di kawasan ini. Selain itu, sejumlah daerah di Jawa (dan 
juga di Kawasan Sumatera dan KTI) memperkirakan adanya dampak positif dari 
aktivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA) di sepanjang 2013.

Di Kawasan Jakarta, perekonomian diprakirakan tumbuh stabil sekitar 6,4% pada 
triwulan II 2013 dengan dukungan aktivitas perdagangan yang masih cukup 
kuat. Adanya keyakinan peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah 
menjadi salah satu faktor dalam memperkirakan kenaikan sektor perdagangan di 
Jakarta. Di samping itu, sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi 
serta sektor jasa di Kawasan Jakarta juga diperkirakan meningkat terkait dengan 
penyelenggaraan Pemilu 2014. Peningkatan investasi bangunan baik properti 
komersial maupun proyek infrastruktur pemerintah berkontribusi pada kinerja 
sektor konstruksi. Di sisi lain, sektor industri pengolahan di Jakarta diperkirakan 
masih tumbuh terbatas di triwulan II 2013.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kawasan Sumatera dan KTI diperkirakan 
mengalami akselerasi yang cukup tinggi seiring dengan meningkatnya aktivitas 
produksi disertai berlanjutnya perbaikan permintaan ekspor komoditas SDA. 
Pada triwulan II 2013, pertumbuhan di kedua kawasan ini diprakirakan masing-
masing sebesar 6,1% dan 6,4%. Meningkatnya produksi didukung oleh kuatnya 
permintaan domestik. Untuk komoditas batu bara, mulai beroperasinya beberapa 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan bagian dari proyek 10.000 
MW diperkirakan akan meningkatkan permintaan batu bara.  

Secara umum, perkembangan ekonomi di seluruh kawasan pada triwulan II 2013 
diprakirakan terus membaik sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik 
dan membaiknya ekonomi beberapa negara mitra dagang, khususnya China, yang 
selanjutnya berdampak positif terhadap permintaan ekspor Indonesia. Konsumsi 
domestik diprakirakan meningkat di sebagian besar wilayah dengan disertai tetap 
terjaganya stabilitas ekonomi sehingga memberikan keyakinan dan ekspektasi 
positif kepada konsumen. Selain itu, dukungan dari konsumsi pemerintah 
terhadap pertumbuhan ekonomi juga diprediksi akan lebih baik di triwulan II 
2013 dibandingkan dengan triwulan laporan. 

Di sisi lain, kinerja investasi diprakirakan masih ditopang oleh investasi bangunan, 
sementara investasi non bangunan diprakirakan cenderung melambat. 
Potensi tertahannya kinerja investasi pada triwulan II 2013 juga terkait dengan 

Pertumbuhan ekonomi 
di berbagai daerah 
pada triwulan II 2013 
diprakirakan terus membaik 
...

Di Kawasan Jakarta, 
perekonomian tumbuh 6,4% 
... 

 
...Kawasan Sumatera dan 
KTI masing-masing tumbuh 
6,1% dan 6,4% .... 

... perekonomian di triwulan 
II 2013 didukung kuatnya 
permintaan domestik dan 
ekspor...

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
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penyesuaian yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap kenaikan biaya produksi 
akibat kenaikan upah minimum, harga bahan baku dan biaya energi. 

Untuk keseluruhan tahun 2013, membaiknya perekonomian global akan turut 
mendorong laju pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan sehingga secara 
agregat diprakirakan berada di kisaran 6,2%-6,6% (yoy). Peningkatan laju 
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diprakirakan terjadi pada 2014 yakni di 
kisaran 6,6-7,0% (yoy).

Tekanan inflasi di triwulan II 2013 di berbagai daerah diprakirakan terkendali 
dan berada dalam kisaran yang mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional.  
Meredanya tekanan kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh meningkatnya 
pasokan pangan seiring dengan masuknya puncak musim panen raya padi serta 
bertambahnya pasokan komoditas hortikultura baik dari produksi lokal maupun 
impor. Di sejumlah daerah sentra produksi memperkirakan capaian produksi padi 
pada musim panen raya tahun ini diperkirakan cukup tinggi sehingga stabilitas 
harga beras diperkirakan dapat terjaga. Meredanya tekanan inflasi didukung pula 
oleh terjaganya ekspektasi inflasi dan memadainya respons kapasitas produksi 
terhadap peningkatan permintaan. Ke depan, tekanan inflasi diharapkan 
mereda seiring membaiknya pasokan,  termasuk datangnya musim panen.  
Langkah-langkah koordinasi melalui TPI dan TPID  akan terus diperkuat untuk 
mengantisipasi risiko tekanan inflasi dari sisi penawaran. 

Inflasi di berbagai daerah 
pada triwulan II 2013 
diperkirakan terkendali ...

Laporan Nusantara ini disarikan dari hasil pertemuan Dewan Gubernur Bank Indonesia 
dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah di seluruh Indonesia pada 5 April 2013 
di Jakarta. Pertemuan dilakukan setiap triwulan untuk membahas perkembangan terkini 
dan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian di daerah sebagai bahan pertimbangan 
penting dalam perumusan kebijakan moneter di Bank Indonesia
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BAGIAN II

PEREKONOMIAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Perekonomian KTI pada Triwulan I 2013 diprakirakan tumbuh 5,75% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan 
sebelumnya. Namun, prakiraan pertumbuhan ekonomi tersebut lebih baik dibandingkan prakiraan sebelumnya 
terkait kinerja ekspor yang cenderung meningkat di awal tahun. Hal ini juga didukung oleh perbaikan kinerja 
produksi di sektor pertambangan dan sektor pertanian. Sementara itu, inflasi pada triwulan laporan cenderung 
meningkat, dipicu oleh tekanan dari kelompok bahan makanan terutama komoditas hortikultura yang terjadi akibat 
keterbatasan pasokan, serta cuaca ekstrem yang menghambat produksi dan distribusi di berbagai provinsi di KTI.

Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi masih cukup kuat tumbuh di kisaran 5% pada triwulan I 2013, 
meskipun terdapat indikasi perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Masih 
kuatnya konsumsi didukung meningkatnya daya beli mayarakat pasca kenaikan 
UMP dengan rata-rata kenaikan di KTI sebesar  18,7%, dan indikasi meningkatnya 
daya beli petani seiring membaiknya indeks Nilai Tukar Petani. Indeks Tendensi 
Konsumen (ITK) yang dipublikasikan BPS juga menunjukkan optimisme serupa 
meskipun tingkat keyakinannya tidak setinggi sebelumnya. Perkembangan indeks 
penjualan riil di beberapa kota di KTI juga masih tumbuh positif. Masih kuatnya 
konsumsi juga ditunjukkan oleh penyaluran kredit konsumsi di KTI yang pada 
Februari tumbuh 25,5% (yoy). Namun, terdapat indikasi perubahan perilaku 
masyarakat dari konsumsi ke tabungan sebagaimana tercermin pada peningkatan 
pertumbuhan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito  yakni 
masing-masing sebesar 20,4% dan 11,4%, (yoy) pada Februari 2013.

Konsumsi Pemerintah
Kegiatan belanja pemerintah di KTI pada triwulan I 2013 diperkirakan lebih baik 
dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi 
antara lain oleh pengesahan APBD lebih awal (triwulan IV) di beberapa kabupaten 
(Palopo,  Maros, Sidrap, dll), sehingga belanja dapat direalisasikan lebih awal. 
Kenaikan belanja pemerintah juga dipengaruhi oleh maraknya penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah di KTI. Terdapat 5 penyelenggaraan pemilukada tingkat 
I, serta 21 penyelenggaraan pemilukada tingkat II di KTI yang diperkirakan dapat 
mempengaruhi konsumsi pemerintah di awal tahun.

Konsumsi rumah tangga KTI 
masih cukup kuat…

Konsumsi pemerintah 
terindikasi meningkat di 
awal tahun ...

Konsumsi

PERTUMBUHAN EKONOMI
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Investasi
Investasi di KTI masih stabil di awal tahun, tumbuh tinggi di atas 10%. Kegiatan 
investasi yang masih stabil ini didukung oleh investasi di sektor perkebunan yang 
terindikasi dari tingginya penyaluran kredit investasi di KTI yang pada Februari 
2013 tumbuh 27,8% (yoy), diantaranya untuk pembiayaan kelapa sawit dan 
kakao yang meningkat signifikan. Sementara itu, kegiatan investasi di sektor 
tambang relatif masih stabil karena strategi perusahaan yang cenderung untuk 
mengoptimalkan kapasitas terpasang.

Permintaan Ekspor
Ekspor KTI diperkirakan tumbuh positif dan cenderung meningkat pada triwulan 
I 2013, didorong oleh ekspor hasil tambang. Ekspor hasil tambang terindikasi 
meningkat, didorong oleh potensi penguatan ekspor batubara yang memiliki 
share 65% terhadap ekspor KTI, diakibatkan oleh pemulihan permintaan dari 
negara tujuan ekspor utama terutama dari China dan India. Volume stok batubara 
di Pelabuhan Transit Taboneo juga mencatat bahwa penumpukan batubara yang 
telah terjadi pada beberapa bulan sebelumnya secara bertahap telah diserap 
oleh pasar mancanegara (Kalimantan Selatan). Kondisi ini juga didukung oleh 
kesiapan perusahaan untuk melakukan akselerasi produksi. Komoditas utama di 

Investasi di KTI masih stabil 
di awal tahun … 

Ekspor manufaktur masih 
tumbuh terbatas ...

Grafik II.1. Pertumbuhan Konsumsi KTI

Grafik II.3. Nilai Tukar Petani - KTI

Grafik II.2. Penjualan Eceran Riil - KTI

Grafik II.4. Indeks Keyakinan Konsumsen - KTI 

Sumber: BPS (diolah) dan proyeksi Bank Indonesia

Sumber: BPS (diolah)
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Di sisi lain, ekspor 
manufaktur Jawa dan 
Jakarta belum menunjukkan 
perbaikan yang berarti ...

KTI lainnya, yaitu tembaga dan nikel telah tumbuh positif pada Februari 2013. Hal 
ini disebabkan oleh pemulihan pasokan di operator tambang karena perbaikan 
tanur telah selesai (nikel), serta kembali normalnya operasional perusahaan 
(tembaga). Ekspor komoditas utama lain, yaitu CPO dan karet alam juga terindikasi 
meningkat seiring membaiknya harga.

Sektor Pertambangan
Sektor pertambangan pada triwulan I 2013 tumbuh melambat walaupun 
masih lebih baik dibandingkan perkiraan sebelumnya. Optimisme peningkatan 
produksi komoditas utama di KTI, khususnya batubara, pada triwulan laporan 
didukung membaiknya permintaan dari negara tujuan ekspor utama, China dan 
India. Selain itu, permintaan Korea Selatan juga terindikasi meningkat seiring 
disetujuinya perijinan empat perusahaan swasta untuk membangun beberapa 
pembangkit listrik tenaga uap pada 2013. Hal ini juga terkait dengan terganggunya 
pasokan batubara dari Australia karena banjir. Meningkatnya permintaan ekspor 
tambang juga didukung oleh kesiapan pasokan dari pelaku usaha, dimana 
produsen tambang telah siap untuk melakukan akselerasi produksi. Hal tersebut 
terindikasi dari liaison ke operator tambang batubara yang menyatakan realisasi 

Sektor pertambangan 
tumbuh melambat 
walaupun lebih baik 
dibandingkan perkiraan 
sebelumnya ...

Grafik II.5. Penyaluran Kredit Investasi - KTI

Grafik II.7. Perkembangan Ekspor KTI

Grafik II.6. Impor Barang Modal - KTI

Grafik II.8. Perkembangan Vol. Ekspor Komoditas Utama
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belanja operasional di awal tahun telah terealisasi di atas 100% dari anggaran 
bulanan yang ditetapkan. Di sisi lain, pertumbuhan produksi tembaga di wilayah 
Sulampua diperkirakan masih terbatas antara lain terkait fokus penambang besar 
yang lebih kepada pengembangan wilayah tambang baru. 

Sektor industri pengolahan 
diperkirakan meningkat 
ditopang masih kuatnya 
permintaan domestik ...

Industri Pengolahan Migas
Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan sedikit meningkat yakni 
sekitar 1,9% (yoy). Sektor industri didorong oleh penguatan di industri ferronickel 
yang terindikasi tumbuh tinggi didorong oleh peningkatan permintaan dari China, 
Korea dan Jepang, serta ditopang pula oleh penguatan di industri non migas seperti 
semen dan pengolahan makanan. Sementara itu, pengolahan gas alam cair masih 
cenderung melemah akibat kerusakan LNG plant dan berkurangnya cadangan 
gas di Kalimantan. Pelaku usaha menilai bahwa perbaikan pertumbuhan industri 
LNG masih terbatas. Pemerintah juga baru akan membangun empat kilang LNG 
dengan pembangunan kilang pertama baru dimulai di 2014 (Kilang Donggi Senoro, 
Sulteng), sehingga penambahan pasokan tidak terjadi dalam jangka pendek. 
Namun dalam jangka panjang diperkirakan akan terjadi peningkatan produksi, 
dengan pemenuhan alokasi domestik sebanyak 20 standar kargo.

Grafik II.9.Indeks Produksi Batubara Kaltim

Tabel II.1. Kontribusi Komoditas Ekspor Utama

Grafik II.10. Stok Batubara Taboneo

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumber : Adpel Trisakti Banjarmasin
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Perdagangan, Hotel dan Restoran (Pariwisata)
Sektor utama lain di KTI, yaitu sektor PHR diperkirakan relatif stabil dan tumbuh 
di kisaran 8,1% (yoy). Kunjungan wisatawan domestik di 2013 diperkirakan masih 
tumbuh tinggi seiring menguatnya daya beli, didukung oleh penyelenggaraan 
berbagai event seperti Festival Derawan 2013, Festival Timoresia II di Atambua 
(NTT), dan Sail Komodo 2013. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara periode Januari-Februari 2013 hanya tumbuh 1,5% (yoy). Terdapat 
indikasi menurunnya kunjungan dari wisatawan Australia terkait dengan 
pelemahan pertumbuhan di negara tersebut. Selain itu, penyelenggaraan 
Pilkada baik di tingkat kabupaten maupun provinsi di KTI mendukung kinerja 
sektor PHR. Tercatat terdapat 5 penyelenggaraan Pilkada tingkat I dan 21 Pilkada 
tingkat II di KTI yang mempengaruhi konsumsi di awal tahun, dengan rata-rata 
biaya penyelenggaraan mencapai Rp 50 miliar untuk setiap Pilkada.   

Pariwisata di KTI tumbuh 
relatif stabil ...

Grafik II.11.Target Produksi Pengilangan LNG

Grafik II.13. Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Grafik II.12. Harga Internasional LNG

Sumber: PT Badak LNG & BP Indonesia (diolah) Sumber : Bloomberg

Sumber : BPS, diolah
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Pertanian
Sektor pertanian pada triwulan I 2013 diperkirakan sedikit meningkat, dengan 
pertumbuhan sekitar 3,9% (yoy). Survey Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) di KTI 
mengindikasikan kinerja sektor pertanian mulai mengalami peningkatan di triwulan 
I 2013. Dunia usaha di KTI juga mengindikasikan optimisme meningkatnya kinerja 
sektor pertanian. Peningkatan kinerja terutama terjadi di subsektor tanaman 
bahan makanan (tabama) dan perkebunan. Luas panen tabama di triwulan IV 2012 
tidak seluas pola historisnya, terindikasi adanya pergeseran panen ke triwulan I 
2013. Peningkatan produksi di awal tahun diperkirakan didukung oleh program 
intensifikasi dan irigasi. Sementara indikasi meningkatnya kinerja perkebunan 
disebabkan oleh peningkatan produksi sawit seiring usia produktif tanaman sawit 
yang meningkat. Volume sadap karet juga terindikasi meningkat. Kinerja produksi 
didukung meningkatnya penyaluran kredit ke komoditas perkebunan utama.

Sektor pertanian sedikit 
meningkat, didukung oleh 
produksi tabama dan 
perkebunan…

Pembiayaan oleh perbankan 
KTI di awal tahun 2013 
masih tumbuh tinggi…

Pertumbuhan kredit perbankan di awal tahun 2013 masih tumbuh tinggi 
mencapai 26,0% (yoy), dan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding 
triwulan sebelumnya. Peningkatan penyaluran kedit terutama terjadi pada jenis 
kredit modal kerja, investasi dan konsumsi. Secara sektoral, penyaluran kredit 
ke sektor utama masih meningkat baik pada sektor pertanian, pertambangan, 
industri pengolahan, maupun perdagangan besar dan eceran. Pelaksanaan fungsi 
intermediasi masih tetap terjaga. LDR terjaga di level 86,3%, masih di atas LDR 
nasional sebesar 85,3%. Berdasarkan lokasi proyek, kredit yang disalurkan tercatat 
lebih tinggi dengan LDR 109,8%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan 
pembiayaan dari luar KTI cukup besar. NPL di KTI juga masih terjaga pada batas 
aman. 

Penyaluran kredit UMKM masih tumbuh tinggi, dengan mayoritas kredit 
dikucurkan untuk skala kecil dan menengah dengan proporsi diatas 83% dari 
penyaluran kredit UMKM. Penggunaan kredit UMKM dialokasikan untuk jenis 
modal kerja (72%), dengan penyaluran difokuskan untuk kegiatan perdagangan 
besar dan eceran (52%).

Grafik II.14. Perkiraan Produksi Tabama Sulampua Grafik II.15. Penyaluran kredit Sawit

Sumber : Dinas Pertanian, diolah
Keterangan : *) Angka Ramalan

PEMBIAYAAN PERBANKAN
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Seluruh wilayah KTI mengalami peningkatan inflasi pada triwulan I 2013, sehingga 
inflasi KTI tercatat mencapai 5,63% (yoy). Kenaikan inflasi didorong oleh naiknya 
harga komoditas bahan makanan di subkelompok bumbu-bumbuan, dengan 
kenaikan signifikan terjadi pada bawang putih dan bawang merah yang tercatat 
mengalami inflasi 36,20% dan 37,34% (mtm). Pembatasan impor hortikultura  
memicu terbatasnya pasokan ke KTI, dengan tekanan yang diperkuat oleh cuaca 
ekstrem di awal tahun mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa 
daerah yang menghambat produksi dan distribusi.

Tingginya inflasi bumbu-bumbuan akibat kebijakan tersebut juga menjadi 
perhatian pemerintah daerah. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan swasembada pangan di daerah, misalnya melalui pembukaan lahan 
baru di beberapa daerah (Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan 
Tengah), penerapan pola manajemen produksi (Bali), upaya peningkatan produksi 
(Sulawesi Selatan), maupun melalui himbauan ke masyarakat untuk menanam 
bumbu dan sayuran di pot dengan slogan “PuspaSari” (Pusat Pengembangan 
Pangan Sehat Lestari). Namun demikian, upaya tersebut masih bersifat himbauan 

Inflasi KTI cenderung 
meningkat, dipicu oleh 
kenaikan harga bahan 
makanan...

Grafik II.16. Penyaluran kredit KTI

Grafik II.18. Perkembangan Inflasi KTI

Grafik II.17. Kredit Bank
Berdasarkan Sektor Ekonomi di KTI

Grafik II.19. Disagregasi Inflasi Kawasan Timur Indonesia

Sumber :Badan Pusat Statistik, diolah Sumber :Badan Pusat Statistik, diolah

INFLASI
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dan anjuran oleh instansi terkait. Penguatan swasembada secara umum juga 
menemui kendala di daerah, terutama akibat keterbatasan kondisi lahan dan 
masih rendahnya produktivitas di beberapa sentra produksi.

Pertumbuhan ekonomi 
KTI pada triwulan II 2013 
diprakirakan meningkat ...

Pertumbuhan ekonomi KTI pada triwulan II 2013 diprakirakan terjaga di kisaran 
6,1% - 6,6% (yoy), dengan penguatan pertumbuhan terjadi di seluruh wilayah 
di KTI. Meningkatnya pertumbuhan ditopang oleh membaiknya kinerja seluruh 
sektor utama di KTI seiring membaiknya permintaan domestik dan global. Sektor 
pertanian meningkat, didorong peningkatan kinerja subsektor tabama dengan 
indikasi penambahan luas tanam di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, 
sehingga produksi meningkat. Kinerja subsektor perkebunan diperkirakan juga 
terakselerasi. Harga CPO dan Rubber diperkirakan meningkat karena pemulihan 
di negara mitra dagang, sehingga permintaan dunia membaik dan menyebabkan 
putihnya volume produksi CPO dan volume sadap karet. Dari sisi supply, usia 
produktif sawit di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga mengalami 
peningkatan. Sektor pertambangan diperkirakan positif dan mengalami 
peningkatan didukung aspek supply dan demand. 

Mencermati perkembangan perekonomian terkini, pertumbuhan ekonomi KTI 
untuk keseluruhan tahun 2013 terindikasi meningkat, diperkirakan berada di 
kisaran 6,4% – 6,9% (yoy), dan pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh lebih tinggi 
di kisaran 6,7% – 7,2% (yoy). 

Tekanan inflasi KTI di triwulan II 2013 diperkirakan mereda, dipengaruhi 
melemahnya tekanan kenaikan harga kelompok bahan makanan, dengan inflasi 
diprakirakan berada pada kisaran 5,3% – 5,8% (yoy). Tekanan inflasi kelompok 
bahan makanan berkurang seiring masuknya panen raya dan redanya dampak 
impor hortikultura, sehingga meredam potensi faktor risiko yang meningkat 

Tabel II.2. PDRB Sisi Penawaran

PROSPEK PEREKONOMIAN
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di komponen inflasi inti sejalan dengan penyelenggaraan pilkada di beberapa 
daerah, libur sekolah & peak season kunjungan wisatawan, serta potensi kenaikan 
administered price seiring kebijakan kenaikan TTL secara bertahap. Inflasi di KTI 
di akhir tahun 2013 diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 5,3% - 5,8% (yoy) 
dan pada tahun 2014 tekanan diprakirakan lebih rendah di kisaran 4,5% – 5,0% 
(yoy), dengan pelemahan tekanan di seluruh wilayah KTI. Terkendalinya inflasi 
didukung oleh semakin kuatnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemda.
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Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berbentuk kepulauan dan dihubungkan oleh lautan menyebabkan upaya 
pemerataan aksesibilitas keuangan di kawasan ini memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lainnya.  
Meskipun pemerataan aksebilitas keuangan tidak mudah dilaksanakan, intermediasi perbankan sebagai indikator 
awal financial inclusion masih menunjukkan tren meningkat dalam 12 tahun terakhir, baik pada rasio kredit terhadap 
PDRB (baik untuk lokasi bank maupun lokasi proyek) serta rasio dana terhadap PDRB. Kondisi ini mengindikasikan 
semakin meningkatnya peran perbankan dalam perekonomian. 

Lebih lanjut, besarnya penyaluran kredit dari luar daerah menyebabkan rasio kredit lokasi proyek terhadap PDRB 
lebih tinggi dibanding rasio DPK terhadap PDRB. Perkembangan financial intermediary juga menunjukkan potensi 
tinggi terhadap aksesibilitas keuangan (financial inclusion) dengan kecenderungan meningkat dalam 2 tahun 
terakhir. 

BOKS 1: PEMETAAN AKSESIBILITAS KEUANGAN DI KTI

Grafik 1.1. Perkembangan Rasio Intermediasi Perbankan

Grafik 1.2. Rasio Aksesibilitas Keuangan Wilayah di KTI Grafik 1.3. Rasio Aksebilitas Keuangan Provinsi di KTI

Sumber : BPS dan Bank Indonesia, diolah

Sumber : BPS dan Bank Indonesia, diolah
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Potensi besar terhadap financial inclusion terlihat diseluruh daerah di KTI. Mayoritas provinsi menunjukkan 
indikasi akses ke perbankan yang ditunjukkan dari rasio jumlah rekening DPK terhadap jumlah penduduk yang 
masih cenderung di bawah nasional. Potensi pasar perbankan juga ditunjukkan oleh beberapa provinsi yang berada 
di daerah timur Indonesia, dimana masyarakat yang memiliki akses ke perbankan masih terbatas ke masyarakat 
berpendapatan menengah atas. 

Namun demikian, akses masyarakat ke perbankan di berbagai daerah di KTI masih sangat terbatas. Perkembangannya 
juga berbanding lurus dengan pengembangan SDM di daerah tersebut yang diindikasikan dengan IPM provinsi. Hal 
ini dapat dilihat dari tabel di bawah, daerah-daerah dengan akses perbankan rendah ditunjukkan oleh provinsi 
dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, dimana 10 provinsi dengan IPM terendah berada di 
Kawasan Timur Indonesia. Hal ini diperkirakan karena financial literacy yang masih terbatas. 

Tingkat literacy yang rendah menyebabkan penetrasi jasa perbankan mengalami hambatan. Hal tersebut dapat 
direspon oleh perbankan dengan meningkatkan aktivitas branchless banking. Dengan penyebaran yang luas 
perbankan dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga proses edukasi financial kepada masyarakat 
dapat lebih ditingkatkan.  

Tabel 1.1. 10 Provinsi dengan IPM terendah 

Grafik 1.4. Rasio DPK terhadap PDRB di KTI Grafik 1.5. Rasio Rekening  DPK terhadap Jumlah Penduduk

Sumber : BPS dan Bank Indonesia, diolah Sumber : BPS dan Bank Indonesia, diolah
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BAGIAN III

PEREKONOMIAN KAWASAN JAWA

Perekonomian Jawa pada triwulan I 2013 diprakirakan tumbuh sekitar 6,4% (yoy), mengalami peningkatan 
dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan periode ini utamanya ditopang oleh masih kuatnya konsumsi 
domestik sehingga mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan dan PHR. Sejalan dengan pertumbuhan 
sektor utama di Kawasan Jawa, kontribusi sektor tersier meningkat terutama konstruksi dan pengangkutan. Di sisi 
lain, perkembangan inflasi meningkat cukup tinggi hingga mencapai 6,3% (yoy) pada Maret 2013. Kenaikan inflasi 
terutama didorong oleh terbatasnya pasokan kelompok bahan makanan terutama komoditas hortikultura yaitu 
bawang putih dan bawang merah.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat pada level 6% dan menjadi 
penopang utama pertumbuhan ekonomi di Jawa. Hal ini terlihat pada beberapa 
indikator konsumsi rumah tangga. Indeks penjualan eceran di 3 kota besar 
Kawasan Jawa cenderung meningkat, terutama pada kelompok makananan 
minuman, pakaian serta alat tulis. Demikian halnya dengan optimisme konsumen 
masih terjaga sebagaimana terlihat pada hasil Survei Konsumen (SK).  Selain itu 
kuatnya konsumsi juga diperkirakan didukung oleh perbaikan daya beli seiring 
dengan meningkatnya UMP dan Nilai Tukar Petani (NTP) serta masih tingginya 
pertumbuhan kredit konsumsi.

Hasil liaison kepada peritel turut mengkonfirmasi masih kuatnya konsumsi.  Untuk 
keseluruhan tahun 2013, pelaku usaha ritel mentargetkan pertumbuhan omset 
sekitar 25%-30% yang didorong oleh peningkatan transaksi kelompok elektronik, 
pakaian serta makanan dan minuman. Meskipun demikian, peritel mencermati 
dampak dari kenaikan harga antara lain akibat TTL yang dapat berimplikasi pada 
daya beli masyarakat. 

Konsumsi Pemerintah
Pada triwulan I 2013, pengeluaran belanja pemerintah di Kawasan Jawa 
diperkirakan masih relatif terbatas sebagaimana tercermin pada jumlah dana 
pemerintah daerah di perbankan. Terhambatnya proses pengesahan APBD 2013 
di beberapa daerah dipicu oleh adanya pergantian kepala daerah dan belum 
selesainya pembahasan antara pihak Legislatif dan Eksekutif setempat. Sampai 
dengan akhir triwulan I 2013 bahkan terdapat beberapa daerah yang belum 
mengesahkan APBD-nya. Realisasi penyerapan APBD 2012 menunjukkan adanya 
perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.Jawa Timur bahkan menjadi provinsi 
dengan penyerapan anggaran tertinggi dari seluruh Indonesia. 

Konsumsi rumah tangga 
diprakirakan meningkat ...

Realisasi belanja daerah 
masih relatif terbatas 
dengan masih belum 
diselesaikannya pengesahan 
APBD di beberapa wilayah…

Konsumsi
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Investasi diperkirakan stabil 
tumbuh pada level tinggi 
yaitu di kisaran 9%...

Investasi
Kinerja investasi Kawasan Jawa diperkirakan stabil pada level yang cukup tinggi 
yakni dikisaran 9%. Kinerja investasi ini terutama didukung oleh ekspektasi pelaku 
usaha terhadap masih kuatnya konsumsi domestik. Salah satu investasi dengan 
orientasi domestik yang diperkirakan meningkat adalah investasi di industri 
otomotif. Hasil liaison mengindikasikan komitmen investasi industri otomotif 
di 2013 diperkirakan mencapai Rp22,7 triliun. Hal ini terkait dengan rencana 
kebijakan pemberian insentif pengembangan Low Cost Green Car (LCGC) Selain 
itu, seiring masih tingginya optimisme pelaku usaha beberapa sub sektor lainnya, 
khususnya pada sub sektor logam, tekstil serta kelompok makanan, minuman 
dan tembakau, juga diperkirakan turut mencatatkan komitmen investasi cukup 
tinggi. 

Selanjutnya, dapat diinformasikan pula bahwa capaian nilai investasi tahun 
2012 tertinggi berada pada Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp133,43 triliun. 
Performansi kinerja usaha yang relatif stabil di sepanjang tahun 2012 direspon 
positif oleh sektor perbankan dengan tingginya pertumbuhan penyaluran 
kredit investasi yang terjaga pada level 26%. Demikian pula dengan kinerja 
pertumbuhan volume impor barang modal yang mengalami perbaikan. Investasi 
bangunan pun diperkirakan tumbuh stabil sebagaimana terindikasi dari realisasi 
penjualan semen di Kawasan Jawa. Berdasarkan informasi liaison masih tingginya 
kebutuhan ruang usaha di 3 (tiga) kota besar mendorong masih tumbuhnya 

Grafik III.1. Pertumbuhan Konsumsi - Jawa

Grafik III.3. Indeks Keyakinan Konsumen - Jawa

Grafik III.2. Penjualan Eceran - Jawa

Grafik III.4. Penjualan Mobil dan Motor



LAPORAN NUSANTARA
Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional 25

Permintaan Ekspor
Pada triwulan I 2013, ekspor Kawasan Jawa yang didominasi oleh barang 
manufaktur belum mengalami perbaikan yang berarti. Hal ini terkait dengan 
masih lemahnya permintaan dunia khususnya dari negara mitra dagang utama. 
Perbaikan kinerja ekspor hanya terlihat pada ekspor beberapa komoditas yakni 
makanan dan minuman, tekstil, furniture dan alas kaki. Dari kegiatan liaison dan 
survei terindikasi bahwa perbaikan kinerja ekspor beberapa komoditas tersebut 
terkait dengan strategi diversifikasi produk dan upaya perbaikan kualitas produk 
dari sisi desain dan bahan baku. 

pembangunan properti komersial sejenis mall, pertokoan modern dan gedung 
perkantoran. Di samping itu, kinerja investasi didukung oleh masih berlanjutnya 
proyek infrastruktur di kawasan Jawa (lihat Tabel III.1) 

Kinerja ekspor manufaktur 
diperkirakan masih terbatas 
...

Grafik III.5. Kredit Investasi - Jawa

Grafik III.7. Penjualan Semen - Jawa

Grafik III.8. Total Volume Ekspor Jawa Grafik III.9. Ekspor Komoditas - Jawa 

Grafik III.6. Impor Barang Modal - Jawa

Tabel III.1. Rencana Proyek Infrastruktur di Jawa 2013



LAPORAN NUSANTARA
Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional26

Kinerja industri pengolahan 
relatif stabil dengan 
ditopang oleh masih 
kuatnya permintaan 
domestik ...

Industri Pengolahan Manufaktur
Kinerja industri pengolahan didukung oleh masih kuatnya permintaan domestik. 
Berbagai hasil survey yang dilakukan Bank Indonesia mengindikasikan adanya 
perbaikan kinerja kegiatan usaha dan peningkatan jumlah tenaga kerja yang 
diserap pada triwulan I 2013 (lihat Grafik III.10 dan III.11) antara lain pada barang-
barang produk elektronik, otomotif, tekstil, semen serta kelompok makanan, 
minuman dan tembakau. Selain itu, masih kuatnya permintaan domestik 
mendorong pencapaian laba usaha melebihi target awal tahun 2012   (lihat Grafik 
III.12). 

Pasca kenaikan beberapa tarif di awal tahun, tekanan biaya produksi semakin 
meningkat, yang berpotensi mengurangi daya saing produk. Dengan tingkat 
persaingan yang semakin tinggi dan respon pasar global yang belum membaik, 
para pelaku usaha menempuh strategi pengurangan marjin guna menjaga 
pencapaian target omset. Jika pun terjadi kenaikan harga diperkirakan masih 
berada dalam rentang 5% s.d. 10%. Di sisi lain, membaiknya kinerja ekspor 
beberapa sub produk industri didorong oleh keberhasilan strategi pengalihan 
pasar pada kawasan Afrika dan Timur Tengah serta pemanfaatan strategi 
pemasaran melalui media online.

Grafik III.10. Perkembangan Kegiatan Usaha

Grafik III.12. Faktor Pendorong Laba > Target 
(Th.2012)

Grafik III.11. Perkembangan Tenaga Kerja

Grafik III.13. Dampak Kenaikan UMK dan TDL
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Pertanian
Kinerja sektor pertanian diperkirakan mengalami peningkatan. Panen raya 
tanaman bahan makanan (tabama) yang mulai terjadi pada akhir triwulan 
laporan didukung oleh cuaca yang mulai kondusif berdampak pada kinerja hasil 
pertanian. Namun, tingginya curah hujan pada awal triwulan laporan dan bencana 
banjir di beberapa daerah sentra produksi kawasan Jawa menyebabkan capaian 
kinerja sektor pertanian masih lebih rendah dibandingkan masa panen periode 
sebelumnya. Selain itu, tingginya curah hujan yang lebih panjang mengakibatkan 
bergesernya musim tanam, sehingga puncak masa panen diperkirakan terjadi 
pada awal triwulan II 2013.

Optimisme perbaikan produksi subsektor tabama terindikasi dari perkiraan 
produksi beras kawasan Jawa yang diperkirakan mencapai  45 juta ton atau 
menyumbang 65% dari total produksi nasional. Meskipun demikian, dari sentra 
produksi bawang merah di Brebes dapat dilaporkan bahwa sepanjang triwulan 
I 2013 terjadi penurunan produksi karena musim penghujan tidak sesuai bagi 
tanaman ini. Sebagai informasi, bawang merah ditanam dua kali setahun yaitu 
Mei – Juli dan Oktober – November. Tercatat dalam kurun waktu 2007-2011, 
secara tahunan rata-rata produksi bawang merah domestik mencapai 913 ribu 
ton, melampaui permintaan konsumsi sebesar 611 ribu ton. Namun produksi 
domestik relatif tidak merata sepanjang tahun, sehingga pada saat terjadi 
shortage  di pasar karena penurunan produksi selama musim hujan, permintaan 
bawang ditutupi dari impor agar untuk menjaga stabilitas harga.

Meningkatnya konsumsi domestik pada komoditas daging sapi mendorong 
upaya pemerintah dalam swasembada daging sapi, khususnya wilayah Jawa 
Bagian Timur (Jabagtim) yang menyumbang 30% dari produksi nasional. Namun 
demikian, diperkirakan produksi daging domestik tahun 2013 masih belum 
mampu memenuhi permintaan konsumsi yang diperkirakan mencapai 543 ribu 
ton daging sapi atau setara dengan 3,1 juta ekor sapi. Dengan demikian, Indonesia 
diperkirakan masih mengalami defisit 232 ribu ton atau setara dengan 1,3 juta 
ekor sapi.

Kinerja sektor pertanian 
diperkirakan meningkat 
seiring tibanya panen raya 
tanaman bahan makanan ...

Grafik III.14. Produksi dan Konsumsi Beras - Jawa Grafik III.15. Produksi Bawang Merah - Brebes
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 ...kinerja sektor 
pengangkutan dan 
komunikasi diperkirakan 
meningkat ...

Inflasi Jawa dalam tren 
meningkat ...

Pengangkutan dan Komunikasi
Seiring meningkatnya perekonomian di suatu kawasan, tingkat kebutuhan layanan 
sektor tersier pun turut terpengaruh, sebagaimana tercermin pada kinerja sektor 
pengangkutan dan komunikasi di Kawasan Jawa yang terus meningkat. Di bidang 
transportasi, semakin tingginya kebutuhan masyarakat pada layanan transportasi 
udara dikonfirmasi dengan penambahan jumlah armada para operator hingga 
jangkauan di tingkat kab/kota. Demikian pula dengan jumlah layanan melalui 
pelabuhan laut dan kereta api yang terus meningkat baik untuk kategori 
penumpang (orang) maupun barang.

Inflasi Jawa pada triwulan I 2013 mengalami peningkatan dari 4,15% (yoy) 
menjadi 6,28%, sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional 5,90%.  Tekanan 
inflasi meningkat utamanya didorong oleh kenaikan harga bahan pangan dan 
makanan jadi. Tekanan harga pada kelompok bahan makanan terutama pada 
subkelompok bumbu-bumbuan dan sayur-sayuran disebabkan oleh adanya 
kebijakan pembatasan impor hortikultura hingga Juni 2013. Rendahnya pasokan 
lokal juga mendorong terbatasnya komoditas tersebut di masyarakat. Komoditas 
hortikultura yang mencatat kenaikan inflasi di Jawa terutama bawang merah 
dan bawang putih. Sedangkan komoditas cabe merah dan cabe rawit yang pada 
periode sebelumnya mengalami inflasi cukup tinggi pada periode ini telah mulai 
stabil dan cenderung melambat seiring dengan telah tibanya musim panen. 
Melambungnya harga komoditas bawang putih yang juga menjadi penyumbang 

Grafik III.16. Pertumbuhan Penumpang dan Barang 
Melalui Pelabuhan Laut

Grafik III.18. Disagregasi Inflasi - Jawa Grafik III.19. Inflasi Komoditas Hortikultura - Jawa

Grafik III.17. Pertumbuhan Penumpang dan Barang     
Melalui Angkutan Udara

INFLASI
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utama inflasi di Jawa disebabkan adanya kebijakan pengendalian impor hortikultura 
yang tidak didukung oleh kapasitas produksi yang memadai dari pasokan lokal. 
Kondisi tersebut diperburuk dengan tidak dapat dikeluarkannya kontainer impor 
hortikultura dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena terkendala perizinan. 
Sebagai akibatnya komoditas tersebut menjadi terbatas dan mendorong 
kenaikan harga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diadakanlah rapat 
koordinasi antara TPID Jawa Timur (sebagai TPID yang berada dalam wilayah 
kerja Pelabuhan Tanjung Perak) untuk mengambil tindakan terhadap masalah 
tersebut. Pertemuan tersebut merumuskan rekomendasi kepada Gubernur Jawa 
Timur untuk menyampaikan surat kepada Kementerian terkait (Surat Gubernur 
Jatim tgl 14 Maret 2013 kepada Menteri Keuangan) agar membantu percepatan 
pengurusan RIPH dan SPIPH serta mengusulkan pembukaan pelabuhan Tanjung 
Priok untuk kondisi tertentu. Tindakan tersebut direspon secara positif dengan 
turunnya RIPH beberapa Importir Terdaftar sehingga beberapa kontainer bawang 
putih dapat dikeluarkan dan didistribusikan kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan inflasi pada triwulan I 2013 juga bersumber dari biaya 
transportasi dan tarif tenaga listrik. Dampak kenaikan TTL pada inflasi tercatat 
mulai Februari 2013 dan cukup signifikan (3,49%, mtm). Peningkatan biaya 
transportasi dikarenakan adanya hari libur dan perayaan keagamaan. 

Untuk mengendalikan laju inflasi bahan makanan, beberapa tindakan telah 
dilakukan oleh TPID yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah masing-
masing. Salah satunya adalah optimalisasi sistem informasi harga pangan melalui 
www.priangan.org (Jabagbar), www.hargajateng.org/SiHaTi (Jabagteng) dan 
www.siskaperbapo.com (Jabagtim) yang diharapkan dapat menekan disparitas 
harga antar pelaku usaha. Kegiatan lain antara lain bantuan teknis, lelang produk 
argo dan koordinasi pelaksanaan raskin diharapkan juga mampu menahan laju 
inflasi ke depan.

Pertumbuhan kredit perbankan di Jawa pada dua bulan pertama triwulan I 2013 
masih cukup tinggi. Sampai dengan bulan Februari 2013, penyaluran kredit di 
bank umum di Jawa mencapai Rp 694 triliun, atau tumbuh 26% (yoy). Tingginya 
penyaluran kredit dimaksud terutama didorong oleh pertumbuhan kredit 
investasi, yang diikuti oleh kredit modal kerja dan konsumsi. Di sisi lain, risiko 
pembiayaan kredit pun terjaga rendah pada level 2,5%, diiringi dengan rendahnya 
suku bunga kredit di kisaran 12% - 13%. 

Kinerja penyaluran kredit UMKM oleh Bank Umum terindikasi mengalami 
perlambatan dari 25% (yoy) menjadi 20%. meningkat sebesar 14% (yoy). Proporsi 
terbesar adalah kredit usaha menengah dengan total kredit mencapai Rp 88,93 
triliun. Namun, risiko pembiayaan kepada sektor UMKM mencatat peningkatan 
kualitas dari waktu ke waktu. Hal tersebut tercermin dari besar prosentase Non 
Performance Loan (NPL) kredit UMKM yang tetap stabil dan berada di kisaran 
3,5%.

Perkembangan pembiayaan 
perbankan masih cukup 
tinggi sejalan dengan 
pertumbuhan ekonomi 
kuat....

PEMBIAYAAN PERBANKAN
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Pertumbuhan ekonomi 
Kawasan Jawa pada 
Triwulan II 2013 
diprakirakan 6,3%-6,8% 
(yoy)

Tekanan Inflasi pada 
triwulan II 2013 
diprakirakan mereda dan 
dapat berada di kisaran 
6,2% -6,4% ..

Pertumbuhan ekonomi  
Kawasan Jawa tahun 
2013 dan 2014 berpotensi 
meningkat…...

Pertumbuhan ekonomi Kawasan Jawa pada triwulan II 2013 diprakirakan berada 
pada kisaran  6,3% - 6,8% (yoy). Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan 
industri pengolahan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi 
kawasan Jawa. Puncak panen raya tanaman bahan makanan di beberapa wilayah 
serta potensi meningkatnya produksi pasca strategi intensifikasi lahan turut 
mendorong perbaikan kinerja sektor pertanian. Sebagai kawasan yang menjadi 
basis produksi barang konsumsi domestik, memasuki triwulan II 2013 kinerja 
sektor Industri Pengolahan diperkirakan meningkat khususnya dalam merespon 
potensi meningkatnya konsumsi domestik menjelang bulan Ramadhan. Khusus 
di wilayah Jabagtim, kinerja sektor PHR berpotensi meningkat pasca kebijakan 
pengendalian impor hortikultura, sebagaimana terindikasi dari jumlah bongkar-
muat Pelabuhan Tanjung Perak baik berupa barang impor maupun transaksi 
perdagangan antar pulau. 

Tekanan Inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan mulai mereda dan 
dapat berada pada kisaran 6,2% - 6,4%. Terkendalinya tekanan inflasi didorong 
oleh tibanya masa panen bawang merah dan cabe di sentra produksi Jawa, 
berkurangnya frekuensi hujan serta kelancaran pasokan bawang putih seiring 
ditempuhnya berbagai langkah Pemerintah untuk memperlancar arus pasokan 
hortikultura. Namun, dampak kenaikan UMP yang signifikan di Jawa, kenaikan 
tarif cukai rokok serta kenaikan TTL tahap kedua pada awal triwulan mendatang 
menjadi faktor risiko inflasi pada periode ke depan.

Mencermati potensi membaiknya kinerja sektoral serta  masih tingginya tingkat 
konsumsi domestik dan investasi secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 
Kawasan Jawa pada tahun 2013 dan 2014 berada dalam tren meningkat dengan 
kisaran masing-masing sebesar 6,3% - 6,7% dan 6,7% - 7,0%. Seiring tingginya 
populasi penduduk usia produktif, terjadi pergeseran porsi ekonomi masyarakat 
dengan penghasilan menengah yang semakin besar sehingga semakin 
memperkuat konsumsi domestik. Rangkaian kegiatan PEMILU dan PILKADA di 
sepanjang 2013 dan 2014 berpotensi mendorong konsumsi pemerintah tumbuh 
lebih tinggi, meskipun berpotensi menghambat beberapa proses administrasi 

Grafik III.20. Pertumbuhan Kredit - Jawa Grafik III.21. Pertumbuhan Kredit UMKM - Jawa

PROSPEK PEREKONOMIAN
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pengesahan anggaran sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola belanja 
pemerintah periode triwulanan. Selanjutnya, penetapan tarif UMK di wilayah 
Jabagteng merupakan UMK terendah di Kawasan Jawa. Kondisi ini berpotensi 
menimbulkan relokasi beberapa perusahaan ke wilayah Jabagteng, meskipun 
masih terkendala oleh minimnya pasokan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja 
yang memiliki keahlian di bidang garmen. Dari sisi penawaran, pendorong utama 
pertumbuhan ekonomi masih berasal dari 3 (tiga) sektor utama, yaitu sektor 
Pertanian, Industri Pengolahan serta PHR.

Tabel III.2. Pertumbuhan Ekonomi Jawa
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BAGIAN IV

PEREKONOMIAN KAWASAN JAKARTA

Perekonomian kawasan Jakarta pada triwulan I 2013 diprakirakan tumbuh sekitar 6,4% (yoy), sedikit melambat 
dibandingkan triwulan sebelumnya. Masih cukup tingginya pertumbuhan ekonomi ditopang terutama oleh 
permintaan domestik yang kuat sehingga mendorong kinerja sektor perdagangan dan sektor industri. Sektor 
konstruksi diperkirakan tumbuh kuat sejalan dengan indikasi pertumbuhan investasi, khususnya investasi 
bangunan. Sementara itu, inflasi cenderung meningkat dipicu oleh kenaikan harga beberapa komoditas pangan. 
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta sempat menghambat kelancaran distribusi barang sehingga turut 
memicu kenaikan harga.

Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi rumah tangga di kawasan Jakarta pada triwulan I 2013 diprakirakan 
tumbuh sedikit melambat, walaupun secara umum masih cukup kuat (Grafik 
III.1.). Hal ini terindikasi dari beberapa hasil survei yang dilakukan oleh Bank 
Indonesia. Survei konsumen di Jakarta menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen 
(IKK) masih berada di level optimis, meskipun ada tendensi melemah karena 
persepsi adanya tekanan terhadap kondisi ekonomi saat ini. Penjualan eceran 
juga terindikasi masih tumbuh relatif terbatas terutama pada awal tahun (Grafik 
III.2.). Rilis data nilai transaksi penjualan barang-barang teknologi informasi (TI) 
pada pameran TI berskala nasional yang diadakan di Jakarta pada Maret 2013 
mencatat kenaikan 5,0%, sedikit lebih rendah dibandingkan kenaikan nilai 
transaksi pada penyelenggaraan tahun 2012. Sementara itu, penjualan mobil dan 
penyaluran kredit konsumsi perbankan di Jakarta hingga Februari 2013 relatif 
tumbuh stabil (Grafik III.3. dan Grafik III.4.). 

Hasil liaison pada beberapa perusahaan ritel di Jakarta memperkirakan 
tertahannya penjualan pada triwulan I 2013 lebih bersifat temporer. Untuk 
keseluruhan tahun 2013, penjualan ritel diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran 
10% – 13% didukung daya beli masyarakat yang meningkat dan adanya persiapan 
menjelang Pemilu 2014.  Meski demikian, peritel melihat risiko dari kenaikan tarif 
listrik, tarif sewa ruang usaha, dan biaya tenaga kerja pada margin usaha. 

Konsumsi Pemerintah
Pengeluaran belanja Pemerintah DKI Jakarta diperkirakan masih relatif terbatas 
pada triwulan I 2013. Hal ini terkait dengan proses pengesahan APBD 2013 yang 
baru selesai pada Februari 2013 karena adanya pergantian kepala daerah. APBD 
DKI Jakarta 2013 ditetapkan sebesar Rp49,98 triliun atau meningkat 20,9% dari 
besaran APBD-P 2012. 

Konsumsi rumah tangga 
diprakirakan sedikit 
melambat ...

Realisasi belanja daerah 
masih relatif terbatas ...

Konsumsi

PERTUMBUHAN EKONOMI
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Alokasi pengeluaran terbesar ditetapkan untuk sektor pendidikan, diikuti sektor 
pekerjaan umum. Beberapa rencana proyek besar untuk penanggulangan 
banjir dan pengembangan transportasi massal diperkirakan dapat mendorong 
peningkatan penyerapan belanja Pemda DKI Jakarta ke depan. Penyerapan 
belanja yang lebih tinggi juga didukung oleh adanya komitmen kepala daerah 
untuk mendorong realisasi APBD 2013 hingga 95% melalui pengawasan dan 
transparansi anggaran. Akselerasi pengeluaran belanja Pemda DKI Jakarta 
diperkirakan mulai mengalami peningkatan yang tinggi pada triwulan mendatang. 

Investasi
Pertumbuhan investasi di Jakarta diprakirakan meningkat pada triwulan I 2013. 
Peningkatan investasi terutama untuk investasi bangunan sejalan dengan kuatnya 
permintaan dan tingginya kebutuhan ruang komersial. Rilis lembaga riset properti 
global menempatkan Jakarta pada peringkat pertama di kawasan Asia Pacific 
untuk prospek investasi properti tahun 2013 di dukung prospek pengembangan 
kota Jakarta yang juga menempati urutan pertama1  (Tabel IV.1.). Liaison kepada 
beberapa pengembang besar di Jakarta mengkonfirmasi cenderung tingginya 
pertumbuhan investasi properti disertai akselerasi kenaikan harga yang juga 
cepat. Penambahan ruang komersial di Jakarta didukung oleh pembangunan 
proyek properti perkantoran di kawasan Central Business District (CBD) dan non-
CBD pada 2013.  Beberapa diantara proyek tersebut selesai pada triwulan I 2013 
(Tabel IV.2.). 

Pertumbuhan Investasi 
bangunan diperkirakan 
meningkat …

Grafik IV.3. Pertumbuhan Kredit Konsumsi di Jakarta Grafik IV.4. Penjualan Mobil dan Motor

Grafik IV.1. Pertumbuhan Konsumsi Jakarta Grafik IV.2. Penjualan Eceran dan Keyakinan Konsumen

1 Urban Land Institute (ULI) and PwC, Emerging Trends in Real Estate® Asia Pacific
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Proyek investasi fisik pemerintah pada triwulan I 2013 diperkirakan juga 
cenderung meningkat. Hal ini ditujukkan oleh terus berlanjutnya penyelesaian 
beberapa proyek jalan tol seperti Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) 
dan jalan tol akses pelabuhan Tanjung Priok. Untuk keseluruhan tahun 2013, 
di luar investasi infrastruktur dalam skala besar yang pembiayaannya berasal 
dari berbagai sumber (dana sindikasi lembaga keuangan atau BUMN, pinjaman 
lunak lembaga internasional atau melalui skema build-operate-transfer dengan 
dana swasta), Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan sekitar Rp2,6 triliun 
untuk proyek pengendalian banjir, jalan dan jaringan utilitas (drainase)2. 
Meskipun demikian, prospek investasi Jakarta dibayangi oleh masih terbatasnya 
perkembangan investasi non bangunan sebagaimana diindikasikan oleh volume 
impor barang modal yang masih tumbuh negatif sejak pertengahan tahun 2012 
(Grafik IV.5.).

Permintaan Ekspor
Ekspor Jakarta diperkirakan masih tumbuh terbatas pada triwulan I 2013. Ekspor 
barang manufaktur yang memberikan kontribusi sebesar 82% masih cenderung 
tumbuh, meskipun dalam level yang rendah (Grafik IV.6.). Komoditas manufaktur 
utama yang mengalami penurunan yaitu mesin dan peralatan listrik, serta  bahan 
kimia. Dilihat dari negara tujuan ekspor, penurunan ekspor mesin, peralatan 
listrik dan bahan kimia terutama terjadi ke negara di kawasan Asia dan Eropa.  
Sementara itu, ekspor kendaraan juga masih tumbuh walaupun dalam level 
yang rendah, ditopang terutama oleh permintaan dari pasar di kawasan Asia. 

… didukung meningkatnya 
realisasi proyek 
infrastruktur pemerintah ...

Ekspor manufaktur masih 
tumbuh terbatas …

Tabel IV.1. Peringkat Investasi Properti Global

Grafik IV.5. Pertumbuhan Volume Impor di Jakarta

Tabel IV.2. Penambahan Pasokan Ruang Perkantoran di Jakarta

Tabel IV.3. Daftar Investasi Infrastruktur Strategis di Jakarta

2 APBD 2013 DKI Jakarta yang diunduh dari: http://www.jakarta.go.id/web/apbd.

Sumber : Survei Tren Real Estate Asia Pasifik 2007 – 2013 
(Urban Land Institute dan Pricewaterhousecoopers)

Sumber: Coldwell Bankers Indonesia, diolah

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
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Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) memperkirakan 
ekspor kendaraan bermotor untuk tahun 2013 masih tumbuh terbatas terkait 
kondisi perekonomian global yang diprakirakan belum akan mengalami 
peningkatan yang berarti. Pangsa ekspor kendaraan bermotor dari keseluruhan 
produksi diperkirakan masih akan berada di kisaran 16%. 

Industri Pengolahan
Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat pada triwulan I 
2013 ditopang oleh permintaan domestik yang masih kuat. Banjir yang melanda 
beberapa wilayah di Jakarta pada pertengahan Januari 2013 ditengarai tidak 
terlalu berdampak bagi kegiatan produksi. Liaison pada industri elektronik 
mengindikasikan mulai adanya peningkatan kapasitas utilisasi pada triwulan I 
2013 dibanding rata-rata selama tahun 2012. Beberapa pelaku industri kendaraan 
bermotor mengindikasikan kinerja produksi tetap terjaga untuk memenuhi target 
pasar domestik. Di samping itu, rencana kebijakan Pemerintah dalam waktu 
dekat untuk memberikan insentif bagi pengembangan low cost green car (LCGC) 
direspons positif oleh pelaku industri otomotif. Implementasi dari kebijakan 
ini berpotensi dapat lebih mendorong peningkatan kinerja produksi industri 
otomotif. 

Meskipun demikian, tekanan biaya produksi yang meningkat menjadi faktor 
yang mengemuka. Penetapan UMP yang naik signifikan pada awal tahun dan 
kenaikan TTL, serta kenaikan harga bahan baku  mendorong pelaku industri untuk 
melakukan beberapa penyesuaian strategi. Hasil liaison kepada pelaku di sektor 
industri mengindikasikan kecenderungan pelaku usaha untuk menekan margin 
usaha untuk menahan kenaikan harga jual barang terlalu tinggi.

Konstruksi
Kinerja sektor konstruksi di triwulan I 2013 diperkirakan masih tumbuh cukup 
kuat di kisaran 7%. Beberapa proyek pembangunan properti komersial berskala 
besar di Jakarta masih berlanjut dan terdapat beberapa rencana peresmian 
pembangunan (ground breaking) proyek besar lainnya yang diperkirakan dapat 
mendorong kinerja sektor konstruksi tetap tumbuh kuat. Hal ini dipengaruhi 
oleh prospek permintaan di sektor properti yang masih tinggi disertai rencana 

Kinerja industri pengolahan 
mulai meningkat ditopang 
oleh permintaan domestik ...

… meski disertai risiko 
naiknya biaya produksi

Sektor konstruksi tumbuh 
kuat didukung cukup 
tingginya aktivitas 
pembangunan …

SDA
15.8%

NON SDA
(Manufaktur)

84,2%

Rata-rata 2010-2012

Grafik IV.6. Pertumbuhan Volume Ekspor Manufaktur Jakarta

Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.7. Pangsa Nilai Ekspor Jakarta
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berbagai proyek infrastruktur pemerintah berskala besar. Prospek permintaan di 
pasar properti ini juga terlihat dari imbal hasil emiten di sektor konstruksi yang 
mengalami peningkatan cukup tinggi. Di samping itu, beberapa indikator di sektor 
konstruksi seperti konsumsi semen dan impor bahan bangunan mengindikasikan 
aktivitas konstruksi yang cukup tinggi (Grafik IV.8. dan IV.9.). Masih berlanjutnya 
pembangunan proyek infrastruktur pemerintah juga mendukung kinerja sektor 
konstruksi. Berbagai proyek konstruksi infrastruktur dalam skala besar yang saat 
ini masih dalam tahap pengerjaan seperti pembangunan jalan tol JORR W2, Jalan 
Layang Kasablanka, jalan tol akses pelabuhan, dan Pelabuhan Kalibaru, serta 
pembenahan prasarana pasca banjir yang terjadi di awal tahun, menggambarkan 
kuatnya  kinerja sektor konstruksi Jakarta. Hasil liaison mengindikasikan nilai 
kontrak pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah dapat meningkat hingga 
30% di tahun 2013 dari tahun sebelumnya.

Jasa Keuangan
Sektor jasa keuangan di Jakarta pada triwulan I 2013 diperkirakan masih tumbuh 
stabil di kisaran 5,5% yang didukung terutama oleh kinerja perbankan dan pasar 
modal. Tingkat pertumbuhan penyaluran kredit di Jakarta yang mencapai kisaran 
20% (yoy) dan tetap kuatnya pendapatan fee-based berdampak positif bagi cukup 
tingginya nilai tambah bruto (NTB) bank komersial. Sementara itu, frekuensi 
perdagangan saham juga cenderung tumbuh meningkat disertai peningkatan 
nilai Initial Public Offering (IPO). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal 
Maret 2013 bahkan mampu mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Rata-
rata harian transaksi saham mengalami peningkatan signifikan. Hal ini antara lain 
dipengaruhi oleh masih kuatnya aliran dana asing selama dua bulan pertama 
2013. 

Sektor jasa keuangan 
diperkirakan tumbuh stabil 
…

Grafik IV.10. Pergerakan IHSG Grafik IV.11. Frekuensi Perdagangan Saham

Grafik IV.9. Impor Bahan Bangunan JakartaGrafik IV.8.  Konsumsi Semen Jakarta
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Pertumbuhan kredit perbankan dan non bank di Jakarta pada dua bulan pertama 
triwulan I 2013 masih cukup tinggi (Grafik IV.12). Pada dua bulan pertama tahun 
2013, penyaluran kredit perbankan di Jakarta tercatat tumbuh pada kisaran 20% 
(yoy). Tingginya pertumbuhan kredit terutama pada jenis kredit modal kerja 
dan kredit konsumsi. Secara sektoral, kenaikan penyaluran kredit yang signifikan 
terlihat terutama pada sektor perdagangan besar dan eceran (Grafik IV.13). 
Data terakhir juga menunjukkan penyaluran kredit untuk kendaraan bermotor 
mengalami peningkatan dan mulai tercatat tumbuh positif. Sementara itu, 
pembiayaan konsumen dari lembaga pembiayaan non bank cenderung stabil. 
Perkembangan penyaluran kredit di Jakarta ini sejalan dengan indikasi permintaan 
domestik yang masih tumbuh kuat. Khusus untuk kredit UMKM, pada triwulan I 
2013 tercatat tumbuh sebesar 15,3%.

Inflasi Jakarta pada triwulan I 2013 meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan 
triwulan sebelumnya maupun periode yang sama di 2012, yaitu sebesar 5,70% 
(yoy). Peningkatan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan 
dan TTL. Tekanan harga pada kelompok komoditas bahan pangan terutama pada 
komoditas hortikultura terkait dengan adanya kebijakan impor hortikultura. 
Komoditas hortikultura yang mencatat kenaikan inflasi di Jakarta terutama tomat 
sayur dan tomat buah, bawang putih dan bawang merah serta beberapa produk 
buah. Pasokan komoditas bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati misalnya 
mengalami penurunan drastis semenjak awal 2013 sehingga mendorong 
kenaikan harga secara signifikan (Grafik IV.15). Di samping itu, bencana banjir 
yang melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta turut menambah tekanan terhadap 
kenaikan inflasi bahan pangan yang lebih tinggi. Arus distribusi barang terkendala 
dan bahkan sempat terhenti selama beberapa waktu karena terputusnya jalur 
masuk distribusi barang ke beberapa wilayah di Jakarta. 

Peningkatan inflasi pada triwulan I 2013 juga disebabkan oleh kenaikan biaya 
kebutuhan energi, yaitu tenaga listrik, bahan bakar rumah tangga. Dampak 
kenaikan TTL pada inflasi tercatat mulai di Februari 2013 dan cukup signifikan. 
Selain itu, rencana pemerintah untuk menaikkan harga LPG diduga turut 

Pembiayaan perbankan dan 
non bank masih cukup kuat 
…

Inflasi Jakarta dalam tren 
meningkat …

Grafik IV.12. Perkembangan Kredit di Jakarta Grafik IV.13. Kredit Bank Sektor Ekonomi di Jakarta

INFLASI

PEMBIAYAAN PERBANKAN DAN NON PERBANKAN
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mendorong kenaikan ekspektasi inflasi konsumen. Hal tersebut mendorong 
peningkatan pembelian bahan bakar rumah tangga.Sementara itu, juga terjadi 
kenaikan inflasi dari biaya tempat tinggal dan makanan jadi. Kenaikan UMP 
2013 yang cukup tinggi berdampak pula pada kenaikan upah di sektor informal 
seperti tercermin pada upah tukang bukan mandor. Kenaikan upah tukang 
juga disebabkan oleh tingginya permintaan sejalan dengan banyaknya proyek 
konstruksi di Jakarta. Kenaikan beberapa tarif jasa lainnya lebih disebabkan oleh 
kenaikan TTL disamping sebagai dampak dari kenaikan upah secara umum di 
Jakarta.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2013 diprakirakan berada pada 
kisaran  6,2% - 6,7% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan bersumber 
dari kinerja sektor perdagangan terkait dengan kuatnya permintaan domestik. 
Hal ini terindikasi dari composite leading indicator yang memberikan arah yang 
cenderung stabil pada triwulan II 2013. Kuatnya permintaan domestik juga akan 
mendorong kinerja sektor industri pengolahan ditengah masih terbatasnya 
perbaikan kinerja ekspor manufaktur. Di samping itu, sektor konstruksi juga 
diprakirakan tumbuh meningkat seiring adanya rencana realisasi beberapa 
proyek pemerintah dan swasta berskala besar pada triwulan mendatang. 

Inflasi pada triwulan II 2013 diperkirakan terkendali pada kisaran 5,0% – 
5,5%. Mulai masuknya masa panen raya di beberapa daerah sentra produksi 
berdampak positif bagi pasokan pangan di Jakarta. Di samping itu, langkah 
intensif pemerintah untuk mengatasi gejolak harga pada beberapa komoditas 
pangan yang terjadi selama triwulan I 2013 diperkirakan dapat mengendalikan 
kenaikan harga di triwulan mendatang. Meskipun demikian, beberapa faktor 
risiko diperkirakan membayangi perkembangan harga-harga umum antara lain 
terkait dampak penerapan kenaikan TTL tahap kedua sebesar 4,3%, dan rencana 
kenaikan tarif angkutan dan energi serta wacana pembatasan BBM bersubsidi. 

Memperhatikan perkembangan terakhir, pertumbuhan ekonomi Jakarta 
untuk keseluruhan tahun 2013 dan 2014 masing-masing diperkirakan berada 
pada kisaran 6,3% - 6,7% dan 6,4% - 6,8%. Konsumsi domestik dan investasi 
bangunan diperkirakan tetap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Jakarta. 
Disamping itu, pertumbuhan sektor PHR, pengangkutan dan komunikasi serta 

Pertumbuhan ekonomi 
Jakarta pada Triwulan II 
2013 diprakirakan berada 
pada kisaran 6,2% - 6,7% …

Inflasi pada triwulan II 2013 
terkendali pada kisaran 
5,0% - 5,5% …

Grafik IV.14. Disagregasi Inflasi Jakarta Grafik IV.15. Pasokan dan Harga Sayuran di Jakarta
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jasa akan meningkat terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2014. Sementara 
itu, membaiknya perekonomian beberapa negara mitra dagang Indonesia 
diperkirakan dapat mendorong perbaikan kinerja ekspor yang selanjutnya 
berdampak pada peningkatan kinerja sektor industri pengolahan.

Inflasi Jakarta tahun 2013 dan 2014 diperkirakan berada pada kisaran 5,4% - 
5,8%. Hal ini tidak terlepas dari bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia 
dalam mengendalikan kestabilan ekonomi makro. Pada saat yang bersamaan, 
komitmen Pemerintah untuk menjaga kesinambungan pasokan dan distribusi 
pangan melalui penguatan peran TPID memberikan optimisme bagi terjaganya 
stabilitas inflasi. Di samping itu, upaya pemda DKI Jakarta untuk mendorong 
aksesibilitas informasi harga diharapkan dapat menekan disparitas harga antar 
pelaku.

Grafik IV.16. Indeks Keyakinan dan Ekspektasi Konsumen
terhadap Perekonomian Jakarta

Grafik IV.17. Indeks Ekspektasi Inflasi di Jakarta

Grafik IV.18. Composite Leading Indicator (CLI) Jakarta

Tabel IV.4. PDRB Sisi Penawaran
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BAGIAN V

PEREKONOMIAN KAWASAN SUMATERA

Perekonomian Sumatera pada triwulan I 2013 diperkirakan tumbuh 5,9% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. 
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh membaiknya kinerja ekspor, khususnya komoditas 
berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini juga disertai relatif membaiknya kinerja sektor pertanian. Di sisi lain, 
inflasi naik signifikan yang dipicu oleh kenaikan harga kelompok bahan makanan serta adanya tekanan kenaikan 
biaya produksi. Di tengah kondisi tersebut, tingkat persaingan dengan eksternal bertendensi meningkat dan 
memunculkan momentum dalam mencapai kesinambungan perekonomian di masa depan: hilirisasi komoditas 
unggulan.

Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan diprakirakan masih cukup kuat 
(Grafik V.1.). Hal ini didukung oleh terjaganya optimisme masyarakat sebagaimana 
ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen yang tinggi. Meskipun demikian, 
daya beli petani yang terlihat pada Nilai Tukar Petani (NTP) cenderung melambat 
terkait belum membaiknya harga komoditas perkebunan (Grafik V.2.). 

Konsumsi Pemerintah
Konsumsi pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. 
Meskipun pada umumnya realisasi APBD masih rendah pada triwulan I, konsumsi 
pemerintah daerah diperkirakan meningkat terkait persiapan Pilkada di beberapa 
daerah di awal tahun 2013. 

Konsumsi memberikan andil 
besar pada pertumbuhan 
ekonomi Sumatera ...

Konsumsi

PERTUMBUHAN EKONOMI

Grafik V.1. Pertumbuhan Konsumsi Grafik V.2. Pertumbuhan NTP Maret 2013
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Pertumbuhan investasi 
masih cukup kuat meski  
melambat ...

Investasi
Investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 
(PMTDB)  mengalami pertumbuhan 6,8% (yoy) pada triwulan I 2013, lebih lambat 
dibandingkan triwulan IV 2012 sebesar 7,4%. Investasi melambat seiring dengan 
melambatnya pertumbuhan kredit investasi Sumatera, walaupun masih berada 
pada tingkat yang tinggi, yaitu 23,1% (yoy).

Perkembangan dunia usaha melalui likert scale menunjukkan bahwa investasi 
masih tumbuh walaupun tidak dalam tingkat yang sangat tinggi (Grafik V.3.). 
Sejalan dengan itu, pertambahan kapasitas utilisasi mulai menunjukkan kenaikan. 
Impor mesin industri dan perlengkapannya mengalami percepatan, sementara 
impor besi dan baja dan mesin pembangkit mengalami perlambatan.

Grafik V.3. Pertumbuhan Konsumsi Tabel V.1. Indeks Keyakinan Konsumen

Grafik V.6. Volume Impor Beberapa Komoditas (% yoy)

Grafik V.4. Pertumbuhan Investasi dan Kredit Investasi Grafik V.5. Likert Scale Investasi dan Kapasitas Utilisasi
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Ekspor non migas mulai 
tumbuh positif …

Sektor pertanian Sumatera 
diperkirakan mampu 
tumbuh lebih tinggi …

Ekspor
Nilai ekspor non migas Sumatera sedikit membaik di awal tahun. Ekspor telah 
tumbuh positif. Perbaikan kinerja ekspor utamanya dikontribusikan oleh 
peningkatan volume ekspor. Selama Januari-Februari 2013, ekspor non migas 
tumbuh 2,1% (yoy) yang dikontribusikan oleh peningkatan nilai ekspor minyak 
nabati (CPO) sebesar 6,8% (yoy) terutama ke India. Berdasarkan informasi 
kegiatan liaison, terdapat indikasi perbaikan permintaan dan berkembangnya 
produk turunan CPO. Perkembangan dunia usaha di Sumatera mengindikasikan 
kenaikan harga jual yang direspon dengan penjualan persediaan yang dimiliki 
perusahaan. Hal ini menyebabkan margin perusahaan mengalami peningkatan.

Sektor Pertanian
Pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan naik dari 4,0% menjadi 4,6% pada 
triwulan I 2013. Peningkatan kinerja sektor pertanian khususnya bersumber dari 
subsektor perkebunan, seiring dengan mulai normalnya kondisi cuaca. Selain itu, 
aktivitas perkebunan meningkat dipicu naiknya harga internasional di awal tahun 
2013. Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian terutama terjadi di provinsi 
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau untuk komoditas kelapa sawit dan 
karet.

Seiring dengan pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri pengolahan 
pada triwulan I 2013 diprakirakan tumbuh cukup tinggi yaitu 6,6%, meningkat 
dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut dipicu naiknya harga 

Tabel V.7. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pertambangan

Grafik V.9. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pertambangan Grafik V.10. Volume Impor Beberapa Komoditas

Grafik V.8. Volume Impor Beberapa Komoditas
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dan margin komoditas unggulan yang direspon perusahaan dengan menjual 
persediaan yang dimiliki. Selain itu, terdapat peningkatan volume produksi di 
industri hulu dan hilir kelapa sawit di Sumatera Utara dan Riau. Hal itu ditunjukkan 
oleh kapasitas utilisasi yang mengalami sedikit peningkatan. Hasil Survei Kegiatan 
Dunia Usaha (SKDU) juga mengindikasikan adanya ekspektasi kenaikan harga jual
dan peningkatan realisasi kegiatan dunia usaha secara musiman. Peningkatan 
kinerja sektor industri ini sejalan dengan peningkatan kinerja yang terjadi di 
sektor pertanian.

Sementara itu, subsektor tanaman bahan makanan belum menunjukkan kinerja 
yang optimal pada triwulan I 2013 karena adanya indikasi pergeseran puncak 
panen menjadi awal triwulan II 2013 di Lampung dan beberapa provinsi lainnya. 
Namun, produksi tanaman bahan makanan diperkirakan meningkat pada 
keseluruhan tahun 2013.

Sektor tambang didorong 
kenaikan harga timah …

Sektor Pertambangan
Sektor pertambangan juga diperkirakan mulai pulih dan tumbuh tipis 0,5%, 
setelah periode  sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,1%. Perbaikan ini 
terjadi antara lain karena adanya kenaikan harga timah, harga batubara dan 
harga minyak di pasar internasional. Harga timah telah mengalami peningkatan 
di atas 10% (yoy). Peningkatan harga mendorong kembali aktivitas pertambangan 
timah. Meski demikian, kenaikan produksi timah lebih lanjut terkendala oleh 
adanya penerapan skema baru pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung.

Grafik V.12. Tendensi Kegiatan Dunia Usaha dan Harga Jual

Grafik V.14. Harga Komoditas CPO di Pasar Internasional

Grafik V.11. Likert Scale Kapasitas Utilisasi dan Persediaan

Grafik V.13. Harga Komoditas Karet di Pasar Internasional
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Pembiayaan perbankan 
mendukung sektor-sektor 
utama daerah …

Pembiayaan perbankan pada akhir triwulan I 2013 tumbuh tinggi sebesar 19,4% 
(yoy) terutama pada jenis kredit produktif. Kredit investasi dan kredit modal kerja 
yang memiliki kontribusi sebesar 65,7% terhadap total kredit secara tahunan 
tumbuh di atas 20%. Dari sisi sektoral, penyaluran kredit yang terkonsentrasi di 
sektor-sektor utama daerah juga tumbuh tinggi sebagaimana tercermin dari kredit 
sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, kredit sektor industri pengolahan 
serta kredit sektor perdagangan besar dan eceran yang masing-masing tumbuh 
di kisaran 21% - 27%. Ketiganya memiliki kontribusi sebesar 46,5% terhadap total 
kredit. Perkembangan penyaluran kredit di Sumatera tersebut sejalan dengan 
pertumbuhan ekonomi Sumatera yang mulai menguat di triwulan berjalan.

Perkembangan kredit perbankan yang baik ini juga disertai kualitas yang terjaga 
sebagaimana tercermin dari Rasio NPL sebesar 2,4%. Fungsi intermediasi 
perbankan meningkat ditunjukkan oleh peningkatan LDR dari 103,3% pada tahun 
sebelumnya menjadi 111,2%. Kredit UMKM juga mencatatkan pertumbuhan 
tahunan yang tinggi sebesar 17,2% dengan perbandingan jumlah kredit UMKM 
terhadap total kredit di atas 20%, kecuali bank asing dan campuran yang masih 
sebesar 6,8%. Namun terdapat tantangan untuk meningkatkan produktivitas 
bank sejalan dengan meningkatnya rasio BOPO dan menurunnya NIM pada 
triwulan berjalan. 

Dari sisi akses masyarakat terhadap perbankan, potensi untuk meningkatkan 
penghimpunan DPK dan penyaluran kredit di Sumatera masih cukup besar 
ditunjukkan oleh Rasio DPK/PDRB dan Rasio Kredit/PDRB Sumatera yang masih 
dibawah 100%. Rasio DPK/PDRB tahun 2012 sedikit turun dibanding tahun 
sebelumnya dari 31,1% menjadi 30,8%, sedangkan Rasio Kredit/PDRB meningkat 
dari 31,8% menjadi 34,2%. Dengan kondisi tersebut, layanan perbankan di 
Sumatera yang per Agustus 2012 baru tersedia tiga kantor cabang bank umum 
per 100.000 penduduk dewasa dapat semakin ditingkatkan untuk mendorong 
aksesibilitas perbankan bagi masyarakat.

Grafik V.15. Harga Timah di Pasar Internasional Grafik V.16. Harga Batubara di Pasar Internasional

PEMBIAYAAN PERBANKAN
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Inflasi Sumatera mulai 
memasuki tren meningkat …

… tekanan inflasi terbesar 
berasal dari bahan 
makanan utamanya 
akibat pengaturan impor 
hortikultura …

Inflasi Kawasan Sumatera pada triwulan I 2013 meningkat tajam dibandingkan 
dengan triwulan sebelumnya dari 3,50% (yoy) menjadi 5,57% (yoy). Namun masih 
dibawah inflasi nasional sebesar 5,90% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan inflasi 
pada semua wilayah yang juga naik, dengan peningkatan terbesar di Wilayah 
Sumatera Bagian Selatan dari 3,69% (yoy) menjadi 6,62% (yoy). Berdasarkan 
provinsi, inflasi provinsi Bangka Belitung tercatat yang tertinggi yaitu sebesar 
8,80% (yoy), namun andil terbesar pada inflasi Sumatera diberikan oleh Sumatera 
Utara yaitu sebesar 1,72% diikuti dengan Sumatera Selatan 0,80%.

Peningkatan inflasi di semua wilayah terutama dipicu kenaikan kelompok 
komoditas bahan makanan terutama pada bumbu-bumbuan dan sayur-sayuran 
terkait dengan kebijakan impor hortikultura. Andil inflasi akibat diterapkannya 
pengaturan komoditas hortikultura di Sumatera sebesar 1,62%. Kawasan yang 
paling besar terkena dampak adalah Sumatera Bagian Selatan dengan andil 2,17%, 
diikuti dengan Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah masing-
masing sebesar 1,59% dan 1,21%. Komoditas hortikultura yang memberikan 
andil besar pada inflasi umum tahunan yaitu bawang putih, diikuti oleh bawang 
merah dan cabe merah masing-masing sebesar 0,63%, 0,47%, dan 0,15%. 
Kawasan Sumatera merupakan daerah defisit komoditas hortikultura sehingga 
pemenuhan pasokan sebagian besar berasal dari kawasan Jawa untuk komoditas 
bawang merah dan cabe merah, sementara bawang putih berasal dari impor luar 
negeri (China dan India). Pengaturan tersebut menyebabkan pasokan komoditas 
tersebut menurun sehingga mendorong kenaikan harga secara signifikan. Dalam 
meredam gejolak harga, TPID Sumatera Utara telah berkoordinasi dengan 
Bea Cukai, Balai Karantina Pelabuhan Balawan, dan kepolisian terkait bawang 
putih dari India yang tertahan di Pelabuhan Belawan. Sementara itu kebijakan 
pembatasan impor daging sapi dan sapi di triwulan I belum memberikan dampak 
yang signifikan pada inflasi periode laporan, yaitu sebesar 0,14%.

Dampak kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada inflasi tercatat mulai naik di 
Februari 2013 dengan andil pada inflasi umum tahunan sebesar 0,09%. Sementara 
dampak ikutan kenaikan TTL sebesar 0,13%. Selain itu, rencana pemerintah 
untuk menaikkan harga LPG diduga turut mendorong peningkatan pembelian 

Grafik V.17. Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan Grafik V.18. Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

INFLASI
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Pertumbuhan ekonomi 
Sumatera pada Triwulan II 
2013 diprakirakan sebesar 
5,8% – 6,3% …

Pertumbuhan ekonomi Sumatera diprakirakan kembali meningkat di triwulan II 
2013 menjadi 5,8 – 6,3% (yoy). Secara sektoral, sektor pertanian dan industri 
pengolahan diperkirakan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi triwulan 
II 2013. Peningkatan kinerja di sektor pertanian tersebut antara lain didukung 
oleh meningkatnya harga dan volume produksi perkebunan (kelapa sawit dan 
karet) yang mendorong kinerja industri pengolahan. Dari sisi eksternal, terdapat 
perkiraan kenaikan pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor, khususnya India 
dan Cina. Hasil SKDU menunjukkan peningkatan ekspektasi pengusaha industri 
pengolahan terhadap peningkatan investasi dan kapasitas produksi. Selain itu, 
kuatnya  permintaan domestik dicerminkan oleh adanya pertumbuhan kredit 
investasi ke industri pengolahan, peningkatan optimisme konsumen terhadap 
prospek ekonomi, serta peningkatan Indeks Harga Properti Residensial.

bahan bakar rumah tangga. Inflasi bahan bakar rumah tangga tertinggi tercatat 
di Dumai yaitu 17,93% (yoy). 

Sementara itu, tekanan lainnya berasal dari subkelompok biaya tempat tinggal 
dan makanan jadi, dengan andil 0,54% dan 0,38%. Kenaikan UMP 2013 yang 
cukup tinggi berdampak pula pada kenaikan upah di sektor informal seperti 
tercermin pada upah tukang bukan mandor yang memberikan andil pada inflasi 
0,16%. Kenaikan upah tukang juga disebabkan oleh tingginya permintaan sejalan 
dengan banyaknya proyek konstruksi di Sumatera.

Grafik V.21. Andil Inflasi Sumatera

Grafik V.19. Perkembangan Inflasi Sumatera

Grafik V.22. Dampak Kebijakan Impor 
Hortikultura pada Inflasi Umum

Grafik V.20. Disagregasi Inflasi Sumatera

PROSPEK PEREKONOMIAN
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Memperhatikan perkembangan terakhir serta tantangan yang dihadapi, 
pertumbuhan ekonomi Sumatera untuk keseluruhan tahun 2013 diprakirakan 
berada pada kisaran 5,8% - 6,3% dan pada tahun 2014 akan sedikit naik kembali 
menjadi 5,9% – 6,4%. Inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan mulai 
mereda. Hal ini didukung oleh mulai masuknya masa panen raya di beberapa 
daerah sentra produksi seperti Sumsel dan Lampung serta lancarnya arus 
distribusi barang. Di samping itu, langkah pemerintah untuk memperkuat pasokan 
komoditas hortikultura diperkirakan dapat berdampak pada terkendalinya inflasi 
Sumatera. Meski demikian, beberapa faktor risiko yang perlu diperhatikan antara 
lain dampak penerapan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) tahap kedua, rencana 
kenaikan harga elpiji 12 Kg, dan pasokan beberapa bahan makanan yang belum 
membaik (antara lain daging sapi). 

Sementara itu, hingga akhir 2013 inflasi di Sumatera diperkirakan tetap terkendali 
pada kisaran 5,1% - 5,6% dan pada tahun 2014 diperkirakan lebih rendah yaitu di 
kisaran 4,4% - 4,9%.

Tabel V.3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera antar Provinsi

Inflasi Sumatera 
pada triwulan II 2013 
diperkirakan melambat …
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Indonesia merupakan produsen minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) terbesar dunia yang mencapai 
sekitar separuh dari total produksi dunia. Pada tahun 2012, lebih dari 80% produksi CPO di Indonesia 
dihasilkan di  Sumatera dengan volume mencapai 17,9 Juta ton/tahun. Besarnya nilai industri sisi hulu, 
belum diikuti sisi hilir. Indonesia baru dapat menghasilkan 47 jenis produk turunan CPO dari 150 yang dapat 
dibuat. Guna mendorong industri hilir, pemerintah menetapkan restrukturisasi bea keluar ekspor CPO untuk 
mengamankan pasokan CPO domestik dan mendorong industri hilir.

BOKS 2: HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT SUMATERA

Komoditas yang tumbuh seiring meningkatnya populasi dunia
Permintaan minyak kelapa sawit diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia yang  
permintaannya tidak terpengaruh oleh siklus naik turunnya perekonomian global selama 30 tahun terakhir. 
Namun, melimpahnya pasokan CPO tidak mampu diikuti dengan peningkatan kapasitas pengolahan dan 
diversifikasi industri.

Restrukturisasi Bea Keluar Ekspor (BKE) Dalam Rangka Hilirisasi
BKE ditujukan Pemerintah untuk mengamankan pasokan CPO domestik dan mendorong industri hilir. Tariff-
Barrier ini secara eksplisit menyebabkan harga CPO asal Indonesia menjadi lebih mahal, dengan selisih 6% 
lebih tinggi dari Malaysia pada April 2013 ini. Hal ini dipicu oleh melimpahnya stok di Malaysia dan di sisi lain 
momentum hilirisasi yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Indonesia. Paska diterapkannya kebijakan ini 
pada September 2011, sudah mulai terlihat dampaknya yaitu terjadi switching hulu ke hilir (Grafik 2.1).

Sisi Hulu yang sudah mapan (strength) dan optimalisasi intensifikasi (opportunity) menjadi modal 
utama sumatera dalam rangka hilirisasi industri.
Produktivitas lahan Sumatera lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, namun masih sedikit lebih rendah dari 
negara penghasil CPO besar lain seperti Malaysia (Grafik 2.2). Hal ini terkait dengan intensifikasi penggunaan 
bibit yang lebih berkualitas dan teknologi pengolahan modern. Sampai akhir tahun 2012, pertumbuhan 
produksi CPO Sumatera 90% berasal dari ekstensifikasi, yaitu pembukaan lahan, sedangkan hanya 10% yang 
merupakan intensifikasi, termasuk didalamnya pemanfaatan bibit berkualitas dan aplikasi teknologi. Dari segi 
maturity, usia tanaman di Sumatera sudah tua dan telah melewati puncak produktivitasnya. Sumatera masih 
dapat menggenjot produktivitas lahannya dengan intensifikasi perawatan dan pengolahan.  

Momentum Hilirisasi Guna Meningkatkan Nilai Tambah Industri

Daya Saing Industri Kelapa Sawit Sumatera 

Grafik 2.1. Nilai Hulu dan Hilir Ekspor CPO Sumatera  Tabel 2.1. Perkembangan Industri Kelapa Sawit Sumatera
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Tantangan industri kelapa sawit lokal (weakness) & perdagangan internasional (threat) semakin 
meningkat.
Harga CPO terus menurun sejak awal tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya persediaan dan 
pelemahan ekonomi global. Memasuki tahun 2013, harga kembali rebound dan meningkatkan geliat industri 
kelapa sawit Sumatera. Dalam konteks internasional, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan 
seperti tariff barrier berupa bea masuk impor (green tax) oleh India dan Pakistan. Sedangkan untuk non-tariff 
barrier adalah ambang batas emisi karbon sebagai bahan baku biofuel (EPA NODA), deforestasi, sustainability 
industri, serta tidak terpenuhinya kualitas kemurnian dan keasaman CPO Indonesia (DOBI Index).

Sisi hulu : mempertahankan dan optimalisasi produksi
Konsumsi CPO diperkirakan masih tumbuh 6,76% (yoy) kendati produksi diprediksi akan mengalami perlambatan 
5,43% (yoy). Faktor yang mengembalikan geliat industri ini adalah harga yang mulai mengalami rebound, 
masuknya siklus replanting di Sumatera, potensi intensifikasi yang masih terbuka peluang peningkatannya 
dengan peningkatan kualitas bibit, serta maraknya investasi peningkatan kapasitas dengan mendirikan pabrik 
baru (hulu dan hilir).

Sisi hilir : tumbuh tinggi dengan meningkatkan nilai tambah industri.
Terkait hambatan investasi hilir, hal ini dapat diatasi dengan menyelesaikan masalah sertifikasi dan konflik 
lahan bersama pemda, dan mendukung penyaluran kredit pada sisi hilir. Selain itu, biaya ekonomi tinggi juga 
harus dikurangi dengan mengembangkan tangki penyimpan serta pelabuhan di sentra produksi, sehingga tidak 
bergantung pada Belawan dan Dumai sebagai hub (penghubung). 

Grafik 2.2. Produktivitas Lahan Kebun Kelapa Sawit Sumatera 

Sumber: Ditjen Perkebunan, MPOB

Grafik  2.3. Perkembangan Kredit Industri Kelapa Sawit 
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BAGIAN VI
ISU STRATEGIS: GEJOLAK HARGA KOMODITAS HORTIKULTURA

Harga komoditas hortikultura yang bergejolak sejak awal tahun 2013 mendorong tingginya inflasi pada akhir 
triwulan I 2013. Inflasi pada Maret 2013 tercatat 0,63% (mtm), jauh lebih tinggi dari rata-rata historisnya dalam 10 
tahun terakhir sebesar 0,02% (mtm). Tingginya inflasi terutama berasal dari kelompok komoditas bahan makanan 
khususnya komoditas hortikultura yaitu bawang merah dan bawang putih. Hal itu terkait dengan terbatasnya 
pasokan di daerah sentra produksi. Selain itu, tambahan pasokan yang berasal dari impor mengalami keterlambatan 
akibat permasalahan perijinan impor terkait kebijakan importasi hortikultura. Berbagai langkah telah ditempuh 
untuk merespon kenaikan harga komoditas hortikultura. Ke depan, perlu adanya upaya untuk menjaga kecukupan 
pasokan komoditas hortikultura. 

Tekanan Inflasi Triwulan I 2013
Inflasi pada Maret 2013 mencapai 0,63% (mtm) terutama disebabkan oleh 
kenaikan kelompok bahan makanan. Inflasi (mtm) tersebut jauh lebih tinggi 
dari rata-rata historisnya dalam 10 tahun terakhir sebesar 0,02% (mtm). Secara 
tahunan inflasi mencapai 5,90% (yoy), dan 2,43% (ytd). Inflasi kelompok bahan 
makanan menunjukkan tren meningkat di triwulan I 2013 yang disumbang 
terutama oleh kenaikan komoditas hortikultura khususnya bawang merah dan 
bawang putih yang termasuk dalam subkelompok bumbu-bumbuan. Gejolak 
harga pada komoditas bawang merah dan bawang putih yang terjadi sejak awal 
tahun dan berlanjut hingga Maret 2013 merupakan dampak dari gangguan 
produksi dan keterlambatan tambahan pasokan impor terkait permasalahan 
perijinan impor. Kebijakan impor produk hortikultura ini dikeluarkan pada akhir 
2012. Terdapat 57 komoditas hortikultura yang dikenakan aturan terkait ijin 
impor. Empat puluh komoditas diantaranya termasuk dalam basket IHK dengan 
bobot 4,3%3. Sepanjang triwulan laporan 2013, komoditas hortikultura yang 
diatur impornya menyumbang inflasi signifikan yaitu sebesar 1,29% dari inflasi 
IHK sebesar 2,43% (ytd) atau lebih dari setengah inflasi IHK nasional4.

Grafik VI.1. Inflasi kelompok Bahan Makanan Kawasan

3 Tidak termasuk komoditas beras.
4 Penghitungan inflasi komoditas hortikultura yang diatur impornya mencakup 
sepuluh komoditas dimana delapan diantaranya ditutup impornya dan dua komoditas 
lainnya (bawang putih dan bawang merah) diatur impornya dengan mekanisme yang baru.

Sumber: BPS,diolah
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Tekanan inflasi dari komoditas hortikultura juga terindikasi memberikan dampak 
lanjutan (second round effect) ke inflasi inti dari kelompok makanan. Inflasi inti 
makanan yang mayoritas berupa makanan jadi (processed food) cenderung 
meningkat sejak awal tahun 2012 sejalan dengan kenaikan harga bahan pangan 
mentah. Selain itu, tekanan inflasi bahan pangan juga turut menaikkan ekspektasi 
inflasi baik di level pedagang maupun konsumen seperti terlihat dari hasil Survei 
Konsumen Bank Indonesia.

Gejolak Harga Komoditas Hortikultura
Secara spasial, lonjakan harga komoditas bawang merah dan bawang putih 
tertinggi terutama terjadi pada bulan Februari dan Maret 2013 di kawasan 
Jawa dan Jakarta. Di Jakarta hingga akhir Maret 2013, kenaikan inflasi bawang 
merah mencapai 159,21% (qtq) dan bawang putih mencapai 94,43% (qtq). 
Pasokan bawang merah dan bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati mengalami 
penurunan drastis semenjak awal tahun 2013. Keterbatasan produksi bawang 
merah terutama terjadi di sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi 
kendala utama dalam pemenuhan pasokan. Petani bawang merah di Brebes yang 
tetap menanam diprakirakan jumlahnya hanya sekitar 10% dibandingkan dengan 
waktu normal. Penyebab utama adalah curah hujan yang tinggi yang membuat 
petani merasa lebih optimal menanam padi5. 

Tabel VI.3. Inflasi kelompok Bahan Pangan

Grafik VI.3. Inflasi Produk Hortikultura

Grafik VI.2. Perkembangan Harga 
Komoditas Hortikultura Kawasan, Maret 2013

Grafik VI.4. Impor Bawang Putih

Sumber: BPS,diolah

Sumber: BPS,diolahSumber: BPS,diolah

5Catatan Analisis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Maret 2013.
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Sementara itu, sentra produksi bawang putih lokal hanya terdapat di beberapa 
daerah seperti di Jawa tengah dan NTT yang produksinya hanya mampu 
memenuhi sekitar 5% dari total kebutuhan nasional. Perkembangan terakhir 
menunjukkan adanya tren penurunan produksi bawang putih di sentra produksi 
tersebut. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi bawang merah dan bawang putih 
terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan 
penggunaan untuk keperluan industri. Sementara itu dalam beberapa tahun 
terakhir, terlihat melebarnya gap antara produksi domestik dan konsumsi 
khususnya dari komoditas bawang putih. Secara spasial, konsumsi bawang putih 
terbesar di kawasan Jawa dan Jakarta sebagaimana tercermin dari pangsa volume 
impor bawang yang lebih besar di kedua kawasan ini.  

Grafik VI.5. Pasokan & Harga Bawang Merah di 
Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta

Grafik VI.7. Produksi dan Konsumsi Bawang Putih

Grafik VI.9. Pangsa Volume Impor Bawang Putih

Grafik VI.6. Pasokan & Harga Bawang Merah di 4 Kota di Jawa

Grafik VI.8. Produksi dan Konsumsi Bawang Merah     

Grafik VI.10. Pola Impor Bawang Merah

Sumber: BPS,diolah Sumber: BPS,diolah

Keterangan : Rata-rata 2007 - 2011
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Pola penyebaran produksi bahan pangan termasuk komoditas hortikultura juga 
menjadi faktor terjadinya disparitas harga yang terlihat semakin melebar dalam 
lima tahun terakhir. Studi Bank Indonesia mengkonfirmasi bahwa perbedaan 
dalam biaya transportasi (biaya transaksi), pendapatan, jumlah stok, produktivitas 
lahan, dan biaya input produksi berpengaruh signifikan terhadap perbedaan 
harga pangan antar daerah (Grafik VI.13) 6. Selain itu juga ditemukan indikasi 
adanya segmentasi harga secara geografis di pasar komoditas pangan yang 
disurvei (beras, bawang merah dan cabai merah). Konsentrasi produksi pangan 
di daerah atau kawasan tertentu menyebabkan adanya ketergantungan antar 
daerah. Produksi yang melimpah di suatu wilayah tidak seluruhnya dan dalam 
waktu singkat dapat dialirkan ke wilayah yang produksinya atau pasokannya 
terbatas.

Adapun kendala dalam budidaya komoditas bawang merah dan bawang putih 
adalah faktor kecocokan lahan dan iklim. Budidaya bawang merah membutuhkan 
lahan dataran rendah yang subur dan cuaca kering. Tingginya alih fungsi lahan 
terutama di kawasan Jawa, telah memperkecil daerah sentra produksi bawang 
merah. Harga yang tidak kompetitif menyebabkan beralihnya petani bawang 
merah ke komoditas lainnya. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya biaya 
produksi mulai dari pembelian bibit, pupuk, sewa lahan dan pekerja. Selain itu, 
ketergantungan terhadap pengepul sangat tinggi karena lemahnya posisi tawar 
petani dan jaringan distribusi. Demikian pula yang terjadi pada bawang putih. 
Faktor yang menjadi penghambat produksi bawang putih utamanya adalah imbal 
hasil yang relatif rendah dibandingkan budidaya komoditas agro lainnya. 

Masalah keterbatasan pasokan pada komoditas hortikultura domestik pada 
umumnya juga disebabkan oleh adanya disparitas pasokan antar waktu mengingat 
adanya pola musim tanam. Untuk komoditas bawang merah, rendahnya produksi 
pada awal tahun 2013 (triwulan I) terutama dipengaruhi oleh faktor cuaca yaitu 
curah hujan yang tinggi. Produksi bawang merah mencapai puncak produksi 
dalam siklus tahunannya pada triwulan II dan III (Grafik VI.11).

Grafik VI.11. Pola Produksi Bawang Merah Grafik VI.12. Sentra Produksi Bawang Merah

6 Perdagangan Antar Daerah, Distribusi, Transportasi dan Pengelolaan Stok Komoditas Pangan Strategis Di Indonesia (Ridhwan dkk, 2012a).
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Kebijakan Terkait Produk Hortikultura
Ditengah terbatasnya pasokan domestik untuk beberapa komoditas pangan 
hortikultura menyebabkan pemenuhan pasokan yang bersumber dari impor 
tidak dapat dihindarkan. Dalam beberapa waktu terakhir, impor hortikultura 
menunjukkan kecenderung yang terus meningkat. Sementara di sisi lain, 
peningkatan produksi domestik masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. 
Kenaikan impor hortikultura pada akhirnya turut berkontribusi dalam menekan 
neraca perdagangan nasional. Selain itu, isu terkait keamanan mutu pangan 
impor menjadi hal yang mengemuka dan perlu pengaturan.

Sederet kebijakan pemerintah terkait pengaturan importasi komoditas hortikultura 
telah diterapkan semenjak tahun 2010. Penetapan UU No.13/2010 tentang 
hortikultura mengamanatkan perlu adanya tanggung jawab bersama untuk 
menjamin pasokan dan keamanan produk hortikultura. Sebagai tindak lanjut dari 
amanat UU dimaksud, Pemerintah menerbitkan ketentuan pelaksanaan terkait 
kriteria keamanan untuk 100 produk hortikultura dan pembatasan titik masuk 
impor di 4 pintu (Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, Makasar dan Bandara 
Soekarno-Hatta Jakarta) 7 . 

Selanjutnya pada September 2012, dikeluarkan dua Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) yang mengatur mekanisme impor yang mencakup 
pendaftaran importir maupun rantai distribusi atau tata niaga. Pada bulan yang 
sama, juga diterbitkan Permentan yang mengatur proses permohonan ijin impor 
untuk 57 komoditas. 8 Importir diwajibkan untuk mendapatkan Rekomendasi 
Impor Produk Hortikultura (RIPH). Di awal tahun 2013, pemerintah kembali 
menerbitkan aturan yang pada intinya untuk sementara waktu menutup impor 13 
komoditas produk hortikultura dimulai sejak Januari hingga Juni 2013. Berbagai 
kebijakan tersebut memiliki makna yang strategis yakni untuk mendorong 
peningkatan produksi domestik dan perlindungan harga terhadap petani lokal.

Grafik VI.13. Hambatan dalam Perdagangan Komoditas Pangan
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Dalam implementasinya, di awal tahun 2013 terdapat beberapa kendala 
teknis terkait proses perijinan  importasi hortikultura. Hal ini berdampak pada 
terganggunya pasokan hortikultura, khususnya bawang putih, yang masuk ke 
pasar domestik. Pada gilirannya, terganggunya pasokan ini memicu lonjakan 
kenaikan harga yang signifikan di sejumlah daerah dan memengaruhi ekspektasi 
inflasi masyarakat terutama di tingkat pedagang.

Akibat dari terkendalanya proses perijinan importasi hortikultura menyebabkan 
tertahannya sejumlah peti kemas yang berisi bawang putih di beberapa 
pelabuhan utama di Jawa dan Sumatera. Pada beberapa kasus, penumpukan 
peti kemas mencapai lebih dari satu bulan, jauh lebih lama dibandingkan rata-
rata waktu tinggal selama ini yakni paling lama satu minggu. Mengatasi hal ini, 
pemerintah menempuh langkah intensif guna memperlancar proses pengeluaran 
impor komoditas hortikultura antara lain melalui relaksasi kebijakan yang 
memungkinkan peti kemas yang masuk setelah 1 Januari 2013 dapat mengajukan 
pengurusan RIPH sepanjang sudah diajukan ke Kementan. Meskipun demikian, 
hasil pengamatan di Surabaya mengindikasi masih diperlukan langkah lanjutan 
untuk memperlancar arus pengeluaran impor komoditas hortikultura dimaksud.

7 Peraturan Menteri Pertanian No. No. 88,89 dan 90/2011
8 Dari 57 komoditas yang diatur perijinan impornya, 40 komoditas masuk di dalam keranjang inflasi IHK. Pengalihan pintu impor menyebabkan adanya 
tambahan biaya transportasi yang berdampak pada kenaikan harga di Jawa Barat dan Jakarta. Namun, kenaikan harga produk hortikultura akibat 
pembatasan pintu impor relatif terbatas  dibandingkan dengan adanya kendala dari perubahan mekanisme.

Grafik VI.14. Penetapan Kebijakan terkait Komoditas Hortikultura

Grafik VI.15. Pengaturan Impor 
Komoditas Hortikultura

Tabel VI.2. Inflasi yang Dipicu oleh 
Penutupan Impor Hortikultura

Sumber: BPS,diolah
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