2016 Vol. 2

OPTIMISME KINERJA PEREKONOMIAN
INDONESIA PASCA BREXIT
Oleh: Irfani Fithria dan Fithra Faisal Hastiadi
Pendahuluan

T

ahun 2016 disambut dengan penuh optimisme dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi
di akhir kuartal 2015. Meskipun optimism itu harus sedikit tercederai dengan melesetnya
target pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2016. Secara umum, beberapa indikator

menyiratkan adanya perbaikan pada kuartal II 2016 dengan adanya potensi capital inflow limpahan
Brexit dan efek positif dari tax amnesty. Meskipun demikian, kewaspadaan tidak bisa kita lepaskan
mengingat adanya gejolak eksternal yang terus menghantui,terlebih dengan belum ajegnya
fundamental perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja pertumbuhan ekonomi yang membaik di kuartal IV tahun 2015 lalu membuat banyak
pihak optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik pada kuartal I 2016. RIU FEB UI
memprediksikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5.08%. Proyeksi ini sama
dengan proyeksi yang dilakukan dalam Survey Proyeksi Indikator Makroekonomi yang dilakukan oleh
BI. Bank Dunia meskipun sempat melakukan revisi akan tetapi masih optimis bahwa pertumbuhan
ekonomi Indonesia di kuartal I 2016 masih berada di kisaran angka sekitar 5%.
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*garis merah merupakan prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II oleh RPM FEB UI
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Inflasi
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Eropa pasca Brexit akan berimbas terhadap perlambatan
ekonomi Tiongkok dan AS sebagai mitra dagang utama
Indonesia.

Jelang akhir juni,kekhawatiran terhadap dampak

Penutup

Brexit mulai mereda sehingga bursa saham global kembali
menghijau. Di Indonesia,dengan resmi disahkannya UU tax
amnesty berhasil membawa sentimen positif terhadap
pergerakan IHSG. Ekspektasi investor untuk mencari return
yang lebih tinggi mendorong masuknya aliran dana dari
Inggris ke Asia dimana salah satunya adalah Indonesia pasca
digelarnya referendum Brexit. Selain itu, dengan dukungan
tax amnesty diharapkan akan membuat aliran dana tersebut
semakin besar, akan tetapi efektivitas kebijakan tersebut
masih akan terus dipantau selama beberapa bulan ke depan.

Kedepan, perekonomian Indonesia tampaknya masih
akan dipengaruhi oleh kondisi global. Dengan demikian,
diperlukan langkah-langkah strategis dalam hal memperbaiki
kondisi perekonomian domestic, sehingga tekanan global
tersebut tidak terlalu memberikan efek negatif yang
signifikan.

