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KATA PENGANTAR 

 

Wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism 

Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu 

negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu 

tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja 

dengan penduduk negara yang dikunjungi. Wisatawan (tourist) adalah setiap 

pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi 

tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud 

kunjungan antara lain Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau 

keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan  olah raga. keagamaan, belanja, transit, 

dan lain-lain, Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau 

kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain. Pelancong 

(Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang 

dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger 

yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, 

dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut). 

Buku ini merupakan pendanaan Kementerian Ristek BRIN dengan nomor 

pendanaan Grant of Ministry of Research and Technology, Director of Research and 

Society Development, Number 10/E1/KPT/ 2020, Penelitian Penelitian 

Desentralisasi Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi 

 

Surabaya, September 2020 

Penulis 

  



iv 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR……………………………………….….……………...iii 

DAFTAR ISI…………………………………………………………………….iv 

 

BAB I  EKONOMI PARIWISATA INDONESIA……………………………1 

BAB II  WISATAWAN MANCANEGARA…………….………….………..22 

BAB III  WISATAWAN NUSANTARA………………………..…...….…….30 

BAB IV  PERJALANAN WISATAWAN (OUTBOND)…………..….....……55 

BAB V  PARIWISATA DAN EKONOMI DAERAH PROVINSI DKI 
JAKARTA…………………………………………………………...68 

DAFTAR PUSTAKA.……………….……………………..………………….151 

LAMPIRAN.……………….……………….…………………………………161 

 
  



1 
 

  

BAB I 



2 
 

BAB I 

EKONOMI PARIWISATA INDONESIA 

 

Pariwisata hingga saat ini masih menjadi sektor prioritas pemerintah karena dinilai 

mampu menjadi lokomotif pergerakan perekonomian bangsa. Sektor pariwisata 

bahkan menjadi salah satu penyumbang devisa nasional terbesar ketiga setelah 

ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan batubara. Pengelolaan sektor pariwisata pun 

terus dikembangkan oleh pemerintah . Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah 

untuk membuat pariwisata Indonesia lebih maju dan dikenal di mata dunia. Sektor 

pariwisata yang dikelola dengan baik dapat menjadi country branding dan 

meningkatkan penerimaan devisa serta dapat menarik pergerakan sektor lainnya.  

 

Berkembangnya sektor pariwisata dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator 

yaitu penerimaan devisa dan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke 

Indonesia. Keduanya menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat 10,23 

juta wisatawan mancanegara datang ke Indonesia dan pada tahun 2019 jumlahnya 

meningkat menjadi 16,11 juta. Sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2018 berhasil 

tercatat sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi yaitu ke 9 di dunia, peringkat 

3 di Asia, dan nomor 1 di kawasan Asia Tenggara menurut The World Travel & 
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Tourism Council (WTTC). Selain itu, berdasarkan Laporan The Travel & Tourism 

Compettitiveness Report, pada World Economic Forum, pada tahun 2019 peringkat 

indeks daya saing pariwisata Indonesia di dunia naik dari 42 di tahun 2017 menjadi 

40 di tahun 2019 dari 140. 

 

Semakin besarnya kesadaran pemerintah akan potensi pariwisata yang dimiliki, 

maka melalui Kementerian Pariwisata sebagai kepanjangan tangan pemerintah 

meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kemajuan sektor pariwisata 

Indonesia. Salah satu strategi pemerintah adalah dengan mengembangkan destinasi 

wisata unggulan yang diberi nama 10 Destinasi Bali Baru. Hal tersebut dilakukan 

untuk lebih mengenalkan potensi wisata lainnya selain Bali kepada dunia. Penetapan 

10 destinasi prioritas ini merupakan amanat Presiden, melalui surat Sekretariat 

Kabinet Nomor B-652/Seskab/ Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal 

Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada 

Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016. 

 

Dari 10 destinasi tersebut, 4 lainnya dikategorikan sebagai Destinasi Super Prioritas 

dan pada 2019 Presiden Joko Widodo menambahkan 1 destinasi menjadi 5 Destinasi 

Super Prioritas. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-
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2024), program pengembangan 10 Destinasi Prioritas dan 5 Destinasi Super Prioritas 

tetap menjadi fokus pemerintah. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur 

penunjang konektivitas juga dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk mendukung 

pengembangan sektor pariwisata dan menarik wisatawan mancanegara. 

 

Memasuki akhir tahun 2019, dunia diguncang dengan meluasnya virus baru yang 

menyebar dari Tiongkok hingga berbagai negara di dunia. Semenjak meluasnya 

virus yang diberi nama Covid-19, yang kini telah menjadi pandemik, selain 

berdampak pada sektor perekonomian negara di dunia, sektor pariwisata juga 

menjadi salah satu sektor yang langsung terkena dampaknya. Menurut Organisasi 

Pariwisata Dunia (UNWTO), pandemik virus Covid-19 telah menyebabkan 

pembatasan aktivitas perjalanan/wisata yang berdampak pada terganggunya 

pariwisata global. Pada awal tahun 2020, hampir semua destinasi global telah 

memberlakukan pembatasan perjalanan wisata. Di kawasan Afrika, Asia-Pasifik, 

dan Timur Tengah misalnya, telah dilakukan pembatasan penuh pada destinasi 

wisata untuk mencegah meluasnya penyebaran virus. UNWTO juga menjelaskan 

bahwa pada April 2020, diperkirakan 96 persen dari 209 destinasi wisata di seluruh 

dunia telah menerapkan pembatasan, dimana 90 tujuan menutup 

sebagian/sepenuhnya dan 44 destinasi lainnya hanya ditutup untuk wisatawan asal 

negara tertentu (Covid-19 Related Travel Restriction UNWTO, 2020). 
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Pandemi Covid-19 juga membuat industri pariwisata Indonesia mengalami krisis. 

Sejak awal tahun 2020, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia terus 

menurun. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing pada bulan Februari 

bahkan mencapai 30,42 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selain 

berdampak pada perolehan devisa, pandemi juga akan berimbas pada sektor-sektor 

lainnya. Sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya juga turut terdam ak, seperti 

ditutupnya 1266 hotel di 31 provinsi pada awal April (www.travel kompas.com, 

2020). Pandemi juga berdampak pada hilangnya pencaharian penduduk sekitar 

tempat wisata hingga pemutusan kerja yang berakibat pada meningkatnya 

pengangguran. 

 

Wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sepanjang tahun 2019 mencapai 

16,11 juta wisatawan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,88 persen 

jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 

sebelumnya (year on year) yaitu sebesar 15,81 juta. Meskipun kunjungan wisatawan 

mancanegara mengalami peningkatan, jumlah kunjungan tersebut masih jauh dari 

yang ditargetkan pemerintah. Melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

pemerintah menargetkan kunjungan wisman mencapai 17 juta di tahun 2018 dan 
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target meningkat menjadi 20 juta di tahun 2019. Baik pada tahun 2018 maupun 2019, 

target kunjungan wisman masih belum dapat tercapai. Hal tersebut dapat disebabkan 

karena faktor melemahnya perekonomian dunia dan biaya penerbangan domestik 

yang dinilai masih cukup tinggi. Faktor lainnya adalah adanya bencana alam yang 

terjadi sepanjang tahun 2018 hingga 2019 membuat pemerintah fokus pada 

perbaikan infrastruktur dan perekonomian daerah. Selain itu, Indonesia juga tidak 

menggelar acara berskala internasional pada tahun 2019, sehingga berdampak pada 

kunjungan wisatawan mancanegara (www.ekonomi.bisnis.com, 2020). 

 

Selanjutnya, dari 16,11 juta wisman yang datang ke Indonesia, sebanyak 12,94 juta 

wisman datang melalui 26 pintu masuk. utama. Sementara 3,17 juta wisman datang 

melalui pintu masuk lainnya Apabila dilihat pergerakan wisman setiap bulan, pada 

tahun 2018 dan 2019, wisman yang datang ke Indonesia mengalami puncaknya pada 

bulan Juli dan Agustus. Pada kedua bulan tersebut, jumlah wisman yang datang ke 

Indonesia mencapai 1,5 juta orang. 

 

Memasuki awal tahun 2020, dunia pariwisata mengalami penurunan kinerja sejalan 

dengan meluasnya pandemi ke berbagai negara. Banyak negara mulai membatasi 

bahkan menutup aktivitas perjalanan wisata. Fenomena tersebut membuat sektor 
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pariwisata semakin menurun, termasuk di Indonesia. Meluasnya pandemi 

menyebabkan kunjungan wisatawan mancanegara hingga bulan Maret terus 

mengalami penurunan. Pada Januari, kunjungan wisman melalui 26 pintu masuk 

utama tercatat sebesar 1,27 juta pengunjung atau menurun 7,62 persen dibandingkan 

Desember 2019 (Tabel 9.1). Sementara pada bulan Februari, kunjungan wisman 

menurun sebesar 32,08 persen menjadi 863,96 ribu wisman. Kondisi tersebut terus 

berlanjut hingga bulan Maret, dimana kunjungan wisman mencapai 470,90 ribu atau 

menurun sebesar 45,50 persen dari bulan sebelumnya. 

 

Apabila dilihat berdasarkan pintu masuk wisman, Bandara Ngurah Rai di Bali masih 

menjadi pintu masuk kedatangan tertinggi selama tahun 2019. Tercatat sebanyak 

6,24 juta wisman berkunjung ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai. Jumlah 

tersebut berkontribusi sekitar 38,74 persen dari total kunjungan wisman di seluruh 

pintu masuk. Hal tersebut menunjukan bahwa Bali masih menjadi salah satu tempat 

wisata Indonesia yang paling banyak dikunjungi dan dikenal dunia. Padahal 

Indonesia memiliki banyak sekali tempat yang berpotensi dijadikan destinasi isata. 

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk membuat destinasi yang serupa dengan 

pariwisata Bali yang disebut 10 destinasi Bali Baru. 
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Destinasi pariwisa a Bali Baru yang menjadi prioritas pemerintah antara lain Danau 

Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung 

(Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), 

Gunung Bromo (Jawa Timur), Mandalika Lombok (NTB), Labuhan Bajo (NTT), 

Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Selanjutnya, 

pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menetapkan 5 dari 10 destinasi tersebut 

menjadi destinasi super prioritas yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Destinasi 

yang ditetapkan antara lain Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuhan 

Bajo, dan Likupang. Pemerintah berharap dunia tidak hanya mengenal Bali sebagai 

ikon pariwisata Indonesia, tetapi juga mengenal destinasi wisata lainnya selain Bali. 

Akan tetapi, pada tahap pengembangan Bali Baru, masih ditemukan beberapa 

kendala. Kendala tersebut meliputi persoalan pengaturan dan pengendalian tata 

ruang, akses menuju destinasi wisata, peningkatan fasilitas kebutuhan wisatawan di 

lokasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan masih kurangnya 

pameran kebudayaan, pasar seni, dan promosi (samudranesia.id, 2019). 

 

Selanjutnya, pintu masuk dengan kedatangan wisman terbanyak setelah Bali adalah 

melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pada tahun 2019, wisman yang masuk melalui 

pintu masuk ini mencapai 2,42 juta atau sekitar 15,02 persen dari total seluruh 

wisman yang berkunjung selama tahun 2019. Hingga Maret tahun 2020, Bandara 
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Soekarno-Hatta masih menjadi salah satu pintu masuk utama dengan jumlah 

kedatangan wisman mencapai 357 ribu. Walaupun masih menjadi pintu masuk 

utama, jumlah kedatangan wisman pada bulan Maret 2020 menurun sebesar 75,42 

persen dibandingkan bulan yang sama di tahun 2019 (year on year). Hal yang sama 

juga terjadi di semua pintu masuk utama wisman, seperti Bandara Ngurah Rai 

(menurun 64,72 persen year on year), Bandara Juanda (menurun 71,83 persen yoy), 

serta Hang Nadim di Batam (menurun 74,74 persen yoy). Hal tersebut merupakan 

dampak dari menyebarnya pandemik Covid-19 yang berakibat pada menurunnya 

kinerja sektor pariwisata di seluruh dunia. 

 

Apabila dilihat lebih lanjut, pada Januari hingga Maret 2020 grafik kunjungan 

wisman terus menunjukkan penurunan. Bandara Ngurah Rai di Bali masih menjadi 

pintu masuk dengan kedatangan wisman tertinggi. Pada Januari 2020, jumlah 

wisman yang datang melalui Bandara Ngurah Rai tercatat sebanyak 526,823 ribu. 

Selanjutnya, diikuti oleh Bandara Soekarno-Hatta dengan kedatangan wisman 

mencapai 173,45 ribu, Bandara Hang Nadim di Batam sebanyak 156,75 ribu, dan 

Bandara Juanda sebanyak 17,05 ribu. 
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Pada Februari dan Maret, jumlah wisman yang datang ke Indonesia menurun di 

semua pintu masuk utama. Di Bandara Ngurah Rai misalnya, terjadi penurunan 

jumlah kedatangan wisman sebesar 24,46 persen pada bulan Februari dibandingkan 

bulan Januari 2020. Selanjutnya, pada Maret wisman yang datang melalui Bandara 

Ngurah Rai hanya mencapai 155,85 ribu atau menurun sebesar 56,50 persen 

dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada Bandara 

Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, dan Bandara Hang Nadim dimana kunjungan 

wisman terus mengalami penurunan hingga 50 persen secara month to month. 

Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia disebabkan karena 

adanya pembatasan perjalanan wisata yang dilakukan oleh hampir semua negara di 

dunia untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran pandemi Covid-19. 

 

Dampak pembatasan perjalanan semakin terasa saat pemerintah Tiongkok secara 

resmi mengumumkan kebijakan larangan warganya bepergian ke luar negeri akhir 

Januari lalu. Hal tersebut sangat berdampak pada menurunnya jumlah wisman yang 

berkunjung ke Indonesia mengingat wisman dari Tiongkok merupakan salah satu 

dari tiga negara dengan jumlah kunjungannya wisman tertinggi. Tercatat sudah ada 

lebih dari 10.000 perjalanan dari Tiongkok ke Indonesia yang dibatalkan. Mayoritas 

pembatalan perjalanan itu berasal dari Wuhan di mana kasus virus Covid-19 pertama 

kali ditemukan (www.suara.com, 2020). 



11 
 

 

Untuk menjaga kinerja sektor pariwisata Indonesia ditengah wabah, pemerintah 

mengupayakan untuk menjaga kunjungan jumlah wisatawan dari wisatawan 

nusantara (wisnus). Hal tersebut dilakukan untuk menstabilkan kontribusi pariwisata 

terhadap perekonomian karena sektor pariwisata selama ini memberikan kontribusi 

yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Untuk menarik wisnus, pemerintah 

telah menyiapkan insentif dengan memberikan diskon tiket pesawat ke 10 destinasi 

wisata untuk menarik wisnus. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi 

kepada pemerintah daerah untuk pembebasan pajak hotel dan restoran pada pelaku 

usaha untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap industri pariwisata 

(www.cnnindonesia. com, 2020). 

 

Berdasarkan kebangsaan, wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia 

terbanyak berasal dari negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia. Sejak tahun 2015 

hingga tahun 2019, jumlah wisatawan berkebangsaan Malaysia yang datang ke 

Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, wisman berkebangsaan 

Malaysia yang bekunjung ke Indonesia tercatat sebanyak 1,59 juta. Selanjutnya, 

pada tahun 2016 hingga 2019 berturut-turut mengalami pertumbuhan sebesar 7,65 

persen, 37,68 persen, 17,98 persen, dan 19,07 persen. Jumlah kunjungan wisman 
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berkebangsaan Malaysia pada tahun 2019 bahkan mencapai 2,98 juta atau sekitar 

18,51 persen dari total wisman yang berkunjung di tahun 2019. 

 

Selanjutnya, wisatawan dengan kunjungan terbanyak setelah Malaysia adalah 

wisatawan yang berkebangsaan Tiongkok. Kunjungan wisman berkebangsaan 

Tiongkok menyumbang sekitar 12,86 persen dari total seluruh kunjungan wisman di 

tahun 2019. Jumlah wisman berkebangsaan Tiongkok yang berkunjung terus 

mengalami peningkatan dari 1,25 juta di tahun 2015 menjadi 2,14 juta di tahun 2018 

(lihat grafik 9.3). Pada tahun 2019, kunjungan wisman berkebangsaan Tiongkok 

mengalami penurunan sebesar 3,14 persen atau menurun sekitar 67,08 ribu wisman. 

Penurunan tersebut merupakan yang terbesar jika dibandingkan dua negara lainnya 

yang juga menurun di tahun 2019. Kedua negara tersebut adalah Jepang (menurun 

2,06 persen dibanding tahun 2018 atau sekitar 10,95 ribu) dan Taiwan (menurun 

0,40 persen dibanding tahun 2018 atau sekitar 827 wisman). 

 

Wisatawan mancanegara dengan kunjungan terbanyak setelah Tiongkok adalah 

wisatawan yang berkebangsaan Singapura. Pada tahun 2019, kunjungan wisman 

berkebangsaan Singapura mencapai 1,93 juta atau sekitar 12,01 persen dari total 

seluruh kunjungan wisman. Kunjungan wisman sempat menurun pada tahun 2016 
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dan mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sekitar 13,81 persen. 

Sedangkan pada tahun 2019, kunjungan wisman berkebangsaan Singapura tercatat 

sebanyak 1,93 juta atau bertambah sekitar 165 ribu kunjungan dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

 

Apabila dilihat pertumbuhan kunjungan wisman pada tahun 2019. Pertumbuhan 

kunjungan wisman tertinggi berasal dari wisman yang berkebangsaan Malaysia. 

Pada tahun 2019, tercatat pertumbuhan sebesar 19,07 persen atau bertambah sekitar 

477 ribu wisman. Selanjutnya, diikuti oleh kunjungan wisman yang berkebangsaan 

Amerika Serikat dengan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 18,04 persen dan 

wisatawan berkebangsaan Singapura dengan pertumbuhan sebesar 9,37 persen. 

 

Sektor pariwisata yang maju harus didukung dengan ketersediaan fasilitas 

pendukung yang memadai. Fasilitas pendukung pariwisata tersebut antara lain 

meliputi ketersediaan hotel, restoran, serta akomodasi. Secara konsep, usaha 

akomodasi merupakan usaha bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan 

secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh 

pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Salah satu jenis akomodasi 

pendukung pariwisata adalah h tel/penginapan. 
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Pada tahun 2018, tercatat ada sebanyak 28.230 usaha akomodasi yang mendukung 

pariwisata di Indonesia. Jumlah usaha penyedia akomodasi terus bertambah hingga 

pada 2019 tercatat ada sebanyak 29.243 usaha atau bertambah sebanyak 3,59 persen. 

Meningkatnya jumlah usaha akomodasi juga diikuti dengan meningkatnya jumlah 

kamar serta tempat tidur yang tersedia. Pada tahun 2019, banyaknya kamar dan 

tempat tidur yang mampu disediakan oleh usaha akomodasi mencapai 776.025 

kamar dan 1.183.497 tempat tidur. Dari jumlah tersebut tercatat peningkatan sebesar 

8,96 persen jumlah kamar dan 13,33 persen peningkatan jumlah tempat tidur yang 

tersedia dibandingkan kondisi tahun 2018. 

 

Berdasarkan provinsi, jumlah usaha akomodasi kategori berbintang pada tahun 2019 

mencapai 3.516. Jumlah tersebut meningkat sebesar 6,10 persen dari tahun 2018 

yang berjumlah 3.314. Provinsi dengan jumlah usaha akomodasi terbanyak di 

Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 adalah Provinsi Bali dan Jawa Barat. Pada 

tahun 2019, jumlah usaha akomodasi di Provinsi Bali mencapai 507 usaha. Jumlah 

tersebut menurun sebesar 7,99 persen dari tahun sebelumnya. Sementara Provinsi 

Jawa Barat memiliki jumlah akomodasi berbintang sebanyak 495 atau meningkat 

ebesar 6,91 persen dari tahun 2018. Berdasarkan ketersediaan jumlah kamar dan 
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tempat tidur, Provinsi Bali juga menjadi yang terbanyak dibandingkan provinsi 

lainnya. Meskipun terjadi penurunan jumlah usaha akomodasi, ketersediaan kamar 

menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, terdapat 70.146 kamar yang mampu 

menyediakan tempat tidur sebanyak 97.099. Hal tersebut sejalan dengan fakta bahwa 

Bali masih menjadi destinasi wisman yang tertinggi dibanding destinasi lainnya di 

Indonesia. 

 

Apabila dilihat menurut perkembangan jumlah usaha akomodasi, Kalimantan Utara 

menjadi provinsi dengan tingkat perkembangan jumlah akomodasi tertinggi. Pada 

tahun 2019, jumlah akomodasi yang ada di provinsi tersebut meningkat hingga 6 

kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup besar juga 

terjadi di Provinsi Maluku Utara dimana jumlah usaha akomodasi meningkat 2 kali 

lipat di tahun 2019. Peningkatan penyediaan akomodasi tersebut dapat menjadi 

stimulus awal untuk dapat mengembangkan pariwisata di kedua wilayah tersebut. 

Terlebih di Provinsi Maluku Utara yang menjadi salah satu provinsi yang sedang 

dikembangkan oleh pemerintah menjadi destinasi wisata Bali Baru. 

 

Selain jumlah akomodasi/kamar/tempat tidur, indikator lain yang dapat digunakan 

untuk melihat kinerja pariwisata di suatu wilayah yaitu tingkat penghunian kamar 
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hotel (TPK). TPK merupakan perbandingan antara banyaknya malam kamar yang 

terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia. Indikator ini dapat 

memberikan gambaran mengenai seberapa besar minat pengunjung/wisatawan pada 

akomodasi hotel tertentu di suatu daerah. Selain itu, TPK dapat dijadikan suatu 

ukuran awal untuk mengevaluasi kondisi akomodasi pariwisata di suatu daerah 

sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan daya tarik 

wisatawan. 

 

Secara nasional, TPK hotel berbintang pada tahun 2019 adalah sebesar 53,13 persen. 

Dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 10 provinsi memiliki TPK di atas TPK 

nasional, sedangkan 24 provinsi berada di bawah TPK nasional. TPK tertinggi 

berada di Provinsi Sulawesi Utara dengan TPK sebesar 63,16 persen (Grafik 9.4). 

Sedangkan TPK terendah ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 35,34 

persen. Masih rendahnya TPK di Provinsi Kep. Bangka Belitung mengindikasikan 

bahwa masih diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam penyediaan akomodasi di 

wilayah tersebut sehingga mampu memberikan daya tarik kepada 

pengunjung/wisatawan. 
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Apabila dilihat dari tahun ke tahun, perkembangan TPK hotel berbintang dari tahun 

2015 hingga 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, TPK hotel berbintang 

meningkat sebesar 0,69 persen menjadi 54,29 persen. Lalu, pada tahun 2017 dan 

2018 TPK hotel berbintang masing-masing meningkat sebesar 4,42 persen dan 3,63 

persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, TPK hotel berbintang mengalami 

penurunan dari 58,75 persen di tahun 2018 menjadi 53,13 persen di tahun 2019. 

Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 9,57 persen. 

 

Apabila dilihat berdasarkan provin i, ebagian besar provinsi mengalami penurunan 

TPK pada tahun 2019. Dari 34 provinsi, sebanyak 25 provinsi mengalami penurunan 

TPK di tahun 2019 sementara 9 provinsi lainnya mengalami peningkatan nilai TPK. 

Provinsi yang mengalami peningkatan TPK antara lain Kalimantan Timur (7,91 

persen), Maluku Utara (7,74 persen), Bengkulu (5,50 persen), Gorontalo (3,48 

persen), Sulawesi Barat (2,08 persen), Jambi (1,10 persen), Kalimantan Utara (0,81 

persen), Jawa Tengah (0,48 persen), dan DIY (0,38 persen). Sementara provinsi 

yang mengalami penurunan TPK ertinggi pada tahun 2019 adalah di Provinsi 

Sulawesi Tenggara dengan penurunan sebesar 17,12 persen dan Provinsi Sumatera 

Utara dengan penurunan sebesar 16,55 persen. 
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Selain TPK, indikator lain yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan 

sektor pariwisata adalah rata-rata lama menginap tamu baik wisatawan asing 

maupun domestik. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa lama seorang 

wisatawan menginap disuatu akomodasi. Secara nasional, rata-rata lama menginap 

tamu di hotel berbintang adalah sebesar 1,98 hari pada tahun 2018. Kemudian, di 

tahun 2019 rata-rata lama menginap mengalami penurunan sebesar 7,07 persen 

dibandingkan tahun 2018. Hal ini sejalan dengan menurunnya TPK hotel berbintang 

pada tahun yang sama. 

 

Rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang di tahun 2019 adalah selama 

1,84 hari. Dari indikator tersebut, sebanyak 10 provinsi memiliki rata-rata lama 

menginap di atas rata-rata lama menginap nasional. Sementara 24 provinsi lainnya 

memiliki lama menginap berada di bawah rata-rata lama menginap nasional. 

Provinsi Bali masih menjadi destinasi wisatawan terbesar dengan rata-rata lama 

menginap tertinggi yaitu selama 2,85 hari. Diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara dan 

DKI Jakarta dengan rata-rata lama menginap selama 2,37 hari dan 2,35 hari. 

Sedangkan provinsi dengan rata-rata menginap terendah ada di Provinsi Banten 

dengan rata-rata lama men inap sebesar 1,27 hari penurunan hingga lebih dari 99 

persen secara year on year. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan, 
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sejak Januari hingga April 2020, industri pariwisata dalam negeri sudah mengalami 

kerugian setidaknya US$1,5 miliar atau setara dengan Rp 21 triliun. 

 

Selain penurunan kunjungan wisatawan, penyebaran pandemi diprediksikan dapat 

mengancam 13 juta pekerja di sektor pariwisata dan 32,5 juta pekerja yang secara 

tidak langsung terkait setor pariwisata. Adanya kebijakan pemerintah untuk 

melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga ikut memberikan 

dampak pada penutupan semua destinasi wisata Indonesia. Menyebarnya Covid-19 

tersebut selain berpengaruh terhadap penerimaan devisa juga menyebabkan ribuan 

hotel, ratusan restoran, dan agen travel gulung tikar dimasa pandemi. Penghimpunan 

Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebutkan hingga April sebanyak 1.674 

hotel dan 500 restoran di Indonesia sudah mulai berhenti beroperasi. Bahkan 

beberapa hotel sudah mulai melakukan penawaran cuti hingga merumahkan pekerja 

untuk menjaga stabilitas cashflow utamanya pengeluaran untuk pembayaran upah 

pekerja. 

 

Pemerintah melalui Kemenparekraf telah menyusun langkah-langkah dalam upaya 

memitigasi dampak Covid-19 terhadap krisis sektor pariwisata. Pemerintah 

menyiapkan 3 tahapan pengelolaan mitigasi tersebut sesuai dengan standar World 
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Tourist Organization (UNWTO). Tahapan tersebut meliputi tahap tanggap darurat, 

tahap pemulihan, dan tahap normalisasi. Tanggap darurat ditempuh melalui 

pembentukan crisis center Covid-19 serta kolaborasi dan koordinasi lintas 

kementrian dalam upaya penanganan wabah. Lalu tahap pemulihan (setelah wabah 

berakhir) ditempuh dengan mengidentifikasi dampak wabah secara detail yang 

kemudian diikuti dengan upaya untuk promosi sektor wisata. Sementara tahap 

terakhir dilakukan dengan melakukan promosi kembali baik ke luar negeri maupun 

ke dalam negeri dan menyiapkan insentif untuk industri pariwisata dan pelaku 

ekonomi kreatif. Pemerintah juga akan menyusun agenda-agenda baik nasional 

maupun internasional untuk menunjang pariwisata Indonesia bangkit paska 

pandemi. 
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BAB II 

WISATAWAN MANCANEGARA 

 

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan pariwisata. Melihat begitu 

banyak potensi pariwisata yang terdapat di Indonesia mendorong beberapa pihak 

untuk mengembangkan kepariwisataan Indonesia dengan berbagai cara, misalnya 

dengan mengadakan pameran seni dan budaya, pertunjukkan kesenian budaya 

setempat, dan membuka usaha perjalanan wisata sebagai kegiatan promosi daerah 

tujuan wisata atau destinasi pariwisata tersebut. Hal ini semakin menarik wisatawan 

mancanegara (wisman) untuk datang ke Indonesia. 

 

Peningkatan minat wisman terhadap destinasi wisata di Indonesia menyebabkan 

pariwisata menjadi sektor penting dalam meningkatkan pendapatan, menciptakan 

lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur nasional. Peranan sektor pariwisata 

nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang 

diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, 

pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta 

pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. 
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Berdasarkan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) 2017, dampak kegiatan 

pariwisata terhadap NTB pada tahun 2017 mencapai Rp. 537,69 triliun atau 

memberikan kontribusi sebesar 4,11 persen dari total PDB nasional. Kontribusi 

pariwisata pada PDB paling besar diciptakan oleh belanja wisatawan nusantara 

dengan peran 1,64 persen dari PDB nasional. Hal ini sejalan dengan teori dimana 

PDB merupakan bagian dari output nasional. Sementara itu, dampak konsumsi 

wisman terhadap PDB sebesar 1,34 persen. 

 

Dari Nesparnas juga menunjukkan bahwa sektor pariwisata secara umum memiliki 

peran yang penting dalam perekonomian Indonesia yang digambarkan oleh efek 

pengganda (multiplier effect) di Indonesia. Efek pengganda menyebabkan seluruh 

pengeluaran wisatawan, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah 

memberikan dampak ekonomi berupa pertambahan output, nilai tambah, 

pendapatan, dan penciptaan tenaga kerja di Indonesia. Melalui efek penggandanya, 

pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 

lapangan kerja. Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 

lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan 

pengembangan pariwisata. 
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Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019 telah menjadikan akselerasi pertumbuhan pariwisata sebagai 

salah satu strategi dari akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah 

membuat rencana program pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan 

berbagai strategi seperti pengembangan pasar wisatawan, pengembangan citra 

pariwisata, pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, dan pengembangan 

promosi pariwisata. Semua strategi tersebut dilakukan agar sasaran pertumbuhan 

pariwisata tercapai. Sasaran pembangunan pariwisata adalah meningkatnya usaha 

lokal dalam bisnis pariwisata dan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja lokal yang 

tersertifikasi. 

 

Selama ini informasi profil wisman hanya terdapat di pintu masuk utama. Oleh 

karena itu, Badan Pusat Statistik melakukan pendataan Passenger Exit Survey (PES) 

di pintu udara, laut, dan darat (perbatasan) setiap tahun. Kegiatan ini diperlukan 

untuk menambah cakupan informasi terkait profil, pola perjalanan, dan pola 

pengeluaran wisman. Selain itu, diperlukan juga untuk mendapatkan informasi 

terbaru yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan yang akan 

dilakukan pemerintah dalam bidang pariwisata mancanegara. 
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Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi 

atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi. Wisatawan adalah 

orang yang melakukan wisata. Wisatawan Mancanegara (Wisman) adalah setiap 

orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, 

kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau 

tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang 

dikunjungi. Profil Demografi adalah gambaran mengenai kondisi umum wisman, 

seperti jenis kelamin, umur, kebangsaan wisman, dan pekerjaan dari wisman. Negara 

Tempat Tinggal adalah negara tempat bermukim/berdomisili responden terakhir 

secara berturut-turut minimal satu tahun. Kewarganegaraan adalah status hukum 

yang diberikan Pemerintah kepada seseorang sebagai warga negara dan tercatat pada 

paspor. Pola perjalanan wisman adalah pergerakan perjalanan wisman dalam 

melakukan perjalanan wisata. Rincian yang termasuk dalam pola perjalanan adalah 

maksud kunjungan dan lama tinggal. 

 

Maksud utama perjalanan adalah tujuan utama wisman melakukan perjalanan. Di 

samping maksud utama tersebut, wisman kemungkinan memiliki tujuan perjalanan 

lainnya. Sebagai contoh, wisman berkunjung ke Indonesia dengan maksud utama 

berlibur dan juga mengunjungi teman/keluarga di Indonesia. Jika dijumpai wisman 
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seperti ini maka harus ditentukan satu tujuan utama dengan kriteria waktu terlama 

atau banyaknya biaya yang dihabiskan untuk tujuan tersebut. Maksud utama 

perjalanan terdiri dari Personal (kepentingan pribadi) atau Bisnis dan Profesional. 

 

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia selama tahun 2019 sebagian 

besar adalah laki-laki (sebesar 52,32 persen). Jika dilihat dari sisi usia, wisman yang 

paling banyak berkunjung adalah wisman berusia 25-34 tahun, yaitu sebesar 28,48 

persen, diikuti wisman yang berusia 35-44 tahun sebesar 19,75 persen. Pekerjaan 

utama dari para wisman yang datang berkunjung ke Indonesia didominasi oleh para 

profesional (sebesar 34,61 persen) dan yang paling kecil adalah pensiunan sebesar 

2,65 persen. Apabila ditinjau dari kebangsaannya, wisman yang datang ke Indonesia 

pada tahun 2019 yang paling banyak berkebangsaan Malaysia, Singapura, T 

ongkok/China, Australia, dan Timor Leste dengan persentase masing-masing adalah 

18,51 persen, 12,86 persen, 12,01 persen, 8,61 persen, dan 7,32 persen. 

 

Sebagian besar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 

2019 memiliki maksud kunjungan utama untuk kepentingan pribadi/personal (yakni 

sebesar 91,30 persen), sedangkan 8,70 persen yang lain memiliki maksud utama 

kunjungan dalam rangka bisnis. Maksud kunjungan personal tersebut didominasi 
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oleh berlibur (sebesar 80,01 persen) dan mengunjungi teman/keluarga (sebesar 7,82 

persen),  

 

Apabila ditinjau dari kelompok umur, wisman yang berumur kurang dari 25 tahun 

memiliki rata-rata lama tinggal di Indonesia paling lama, yakni sebesar 9,67 hari 

dibandingkan dengan kelompok umur yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 

5. Jika ditinjau dari sisi gendernya, wisman laki-laki memiliki rata-rata lama tinggal 

di Indonesia sebesar 9,57 hari atau 1,48 hari lebih lama daripada wisman perempuan 

yang memiliki rata-rata lama tinggal di Indonesia sebesar 8,09 hari. 

 

Selanjutnya, rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh seorang wisman selama 

berada di Indonesia disajikan dalam Gambar 6, 7, dan 8. Pada Gambar 6, 

pengeluaran wisman selama di Indonesia secara rata-rata mengalami fluktuasi dari 

tahun 2009-2019. Walaupun secara umum rata-rata pengeluaran wisman per 

kunjungan mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan. 

Rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan pada tahun 2019 turun sebanyak US $ 

74,34 dibandingkan tahun 2018. 
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Rata-rata pengeluaran wisman per hari juga mengalami fluktuasi sebagaimana 

tergambarkan pada Gambar 7. Namun yang berbeda adalah pada rata-rata 

pengeluaran per hari, tren kenaikan yang terjadi sejak tahun 2009 berhenti pada 

tahun 2014 dan setelah itu mengalami tren menurun sampai tahun 2019. Pada tahun 

2019, rata-rata pengeluaran wisman per hari adalah sebesar US $ 129,21 atau 

menurun sebanyak US $ 11,96 jika dibandingkan dengan rata--rata pengeluaran 

wisman per hari pada tahun 2018. 

 

Apabila ditinjau dari jenis pengeluarannya, pengeluaran wisman selama tinggal di 

Indonesia sebagian besar digunakan untuk akomodasi (sebesar 38,55 persen) dan 

untuk makanan dan minuman (sebesar 21,15 persen). Pada tahun 2019 pengeluaran 

wisman selama tinggal di Indonesia untuk akomodasi mengalami kenaikan sebesar 

7,23 persen dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 31,32 persen. Akan tetapi, 

pengeluaran wisman untuk belanja pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 

1,47 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu 16,10 persen. 
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BAB III 

WISATAWAN NUSANTARA 

 

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia diarahkan agar kegiatan pariwisata 

menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain 

yang berkaitan erat. Selain gencar menarik minat wisatawan mancanegara untuk 

meningkatkan devisa, pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Meskipun wisnus tidak mendatangkan 

devisa bagi negara, namun tidak bisa dipandang sebelah mata dalam kemampuannya 

menggerakkan perekonomian negara. Wisnus mampu menghidupkan sektor 

angkutan, perhotelan, industri kreatif, dan lain sebagainya. 

 

Rencana Induk Kementerian Pariwisata mengenai Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional Tahun 2010-2025, menyebutkan bah a dalam rangka mewujudkan visi 

pembangunan kepariwisataan nasional, diantaranya ditempuh melalui misi 

pembangunan ke ariwisataan nasional dengan mengembangkan pemasaran 

pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan nusantara. Sasaran yang ditempuh adalah dengan 

meningkatnya kuantitas perjalanan wisatawan nusantara. Indikator yang digunakan 



31 
 

untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya kuantitas wisatawan nusantara 

adalah besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah wisatawan 

nusantara terhadap pendapatan nasional dan penciptaan kesejahteraan bagi 

masyarakat. Disamping itu, juga telah dicanangkan sasaran pembangunan pariwisata 

2015-2019 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas 

 

Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata (DTW) yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan (tourist) adalah 

setiap orang yang mengunjungi suatu tempat di luar tempat tinggal kesehariannya 

selama periode tertentu, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa 

bermaksud untuk memperoleh penghasilan ditem at yang dikunjungi seperti 

berlibur, rekreasi dan olahraga serta bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, 

menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar dan 

keagamaan. 

 

Wisatawan Nusantara (wisnus)/domestic tourists adalah seseorang yang melakukan 

perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama 
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perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan 

di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau 

bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di 

akomodasi komersial, dan atau jarak 

 

Perjalanan Wisata (“Perjalanan” / ”Bepergian”) adalah bepergian/perjalanan yang di 

lakukan oleh penduduk Indonesia dari tempat tinggal biasanya ke tempat di luar 

lingkungan sehari-hari di wilayah geografis Indonesia secara sukarela selama kurang 

dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk bekerja (memperoleh upah/gaji dari 

penduduk ditempat yang dituju) atau sekolah secara rutin.  

 

Perdagangan, kegiatan ini meliputi pembelian dan penjualan barang, baik barang 

baru maupun bekas untuk tujuan pendistribusian kepada konsumen tanpa merubah 

bentuk barang tersebut. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perdagangan besar dan 

eceran. 

 

Hotel dan rumah makan, kegiatan ini pada umumnya menyediakan makanan dan 

minuman jadi yang dapat langsung dinikmati di tempat penjualan, baik dengan 

tempat tetap maupun tidak tetap, termasuk pedagang makanan/ minuman keliling. 
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Transportasi, informasi dan komunikasi meliputi kegiatan transportasi/angkutan, 

jasa penunjang angkutan, informasi dan komunikasi. Transportasi adalah kegiatan 

memindahkan orang, hewan dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan alat/moda transportasi atas dasar suatu pembayaran. Sedangkan 

kegiatan informasi dan komunikasi mencakup kegiatan penerbitan; produksi gambar 

bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik; 

penyiaran pemrogaman; dan telekomunikasi. 

 

Maksud atau tujuan utama perjalanan adalah motif atau tujuan utama seseorang 

melakukan perjalanan. Disamping tujuan utama tersebut, seseorang bisa mempunyai 

tujuan tambahan lain. Sebagai contoh: seseorang melakukan perjalanan dengan 

tujuan utama dinas ke Medan, namun di sela waktunya dia juga mengunjungi 

keluarganya di Medan. 

 

Maksud atau tujuan utama melakukan perjalanan terdiri dari: 

(1) Berlibur/ Rekreasi, apabila perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk 

mendapatkan kesenangan dan kebugaran, seperti berkunjung ke destinasi 

wisata, berburu di hutan, petualangan (adventure). 
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(2) Profesi/Bisnis, apabila tujuan melakukan perjalanan adalah untuk 

profesi/bisnis, misalnya melakukan inspeksi ke daerah-daerah, melakukan 

kontrak bisnis dan negosiasi dagang, belanja barang dagangan, dan tur 

kesenian bagi yang berprofesi seniman. 

(3) Misi/Pertemuan/Kongres, apabila tujuan utama melakukan perjalanan untuk 

misi/ pertemuan/kongres, misalnya pertemuan kepala BPS se Indonesia, 

Misi Kebudayaan dari berbagai provinsi 

(4) Pendidikan, apabila tujuan melakukan perjalanan untuk mengikuti kegiatan 

yang berkaitan dengan pendidikan (bukan perjalanan rutin/sekolah), 

misalnya kuliah kerja nyata, kursus dan penataran. 

(5) Kesehatan, apabila tujuan melakukan perjalanan untuk pemeliharaan atau 

pemulihan kesehatan dan atau mencari obat (baik untuk diri sendiri maupun 

orang lain). 

(6) Berziarah/keagamaan, apabila melakukan perjalanan dengan tujuan untuk 

berkunjung ke tempat yang dianggap sakral atau berkaitan dengan kegiatan 

keagamaan, misalnya menghadiri ceramah keagamaan atau mengunjungi 

makam leluhur dan makam keramat. 

(7) Mengunjungi teman/keluarga, apabila bepergian dengan tujuan 

mengunjungi teman atau keluarga dalam rangka silaturahmi. 
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(8) Olahraga/kesenian, apabila bepergian dengan tujuan untuk melakukan 

kegiatan yang berkaitan dengan olahraga (termasuk camping, hiking) atau 

kesenian termasuk supporter. 

(9) Lainnya, apabila melakukan perjalanan bertujuan selain dari tujuan tersebut 

diatas, seperti berbelanja. 

Jenis- jenis akomodasi meliputi: 

(1) Hotel (Bintang dan Nonbintang) apabila dalam bepergian tersebut 

menggunakan hotel, baik hotel bintang maupun nonbintang untuk menginap. 

Hotel terdiri dari: hotel berbintang, hotel melati, penginapan remaja, pondok 

wisata, villa, dan akomodasi lainnya. 

(2) Akomodasi komersial lainnya apabila dalam bepergian menginap di 

akomodasi komersial selain kode 1. Termasuk disini adalah apartemen, kos, 

maupun kontrakan, baik yang disewakan secara harian maupun bulanan. 

Rumah teman/keluarga apabila dalam bepergian menginap di rumah teman/ 

keluarga. Lainnya apabila dalam bepergian menginap di suatu tempat selain 

kode 1, 2, dan 3 diatas. Misalnya di kantor, masjid, pos ronda dan 

sebagainya. Sebutkan akomodasi apa yang digunakan. 

 

Lama bepergian adalah jumlah hari yang digunakan untuk bepergian, dihitung sejak 

responden meninggalkan rumahnya sampai ia kembali lagi ke rumah. Pertambahan 
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hari ditandai dengan pergantian tanggal. Contoh Abbas berangkat ke kota Bandung 

pada tanggal 1 Januari 201 jam 10.00 WIB dan kembali ke rumah (Jakarta) pada 

tanggal yang sama pukul 22.00 WIB, maka lama bepergian dihitung 1 

 

Moda angkutan adalah sarana transportasi yang digunakan untuk melakukan 

perjalanan. Moda angkutan terdiri dari pesawat, kereta api, bus, angkutan air, travel, 

kendaraan pribadi, kendaraan sewa, dan lainnya. Moda angkutan Travel yang 

dimaksud disini adalah bukan paket perjalanan yang diselenggarakan oleh Biro 

Perjalanan melainkan sejenis angkutan penumpang tertentu seperti Cipaganti, 

Xtrans, dsb. Sedangkan moda angkutan lainnya seperti sepeda motor, becak, dll. 

Media informasi adalah media informasi yang digunakan sebagai sumber referensi 

selama melakukan perjalanan atau yang terkait dengan perjalanan. Media informasi 

tersebut dapat berupa: 

(1) Website resmi (official website); apabila sumber informasi yang digunakan 

terkait perjalanan tersebut didapatkan dari website resmi 

(2) Media sosial; apabila sumber informasi yang digunakan terkait perjalanan 

yang dilakukan tersebut diperoleh dari Media sosial seperti facebook, twitter 

dan sebagainya. 
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(3) Media Internet lainnya; apabila sumber informasi yang digunakan terkait 

perjalanan yang dilakukan tersebut diperoleh dari media internet lainnya 

seperti berita di google, yahoo, dll. 

(4) Televisi/radio; apabila sumber informasi yang digunakan terkait perjalanan 

yang dilakukan tersebut diperoleh dari Televisi/radio. 

 

Objek daya tarik wisata (ODTW) menurut UU No 9 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,  keindahan,  dan  nilai  

yang  berupakeanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia 

yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.  

(1) Daya tarik wisata alam adalah obyek wisata yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam. Contoh: 

Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Tangkuban Perahu, Kawah Pasir 

Putih, Plateu Dieng dan lain-lain. 

(2) Daya tarik wisata bahari adalah obyek wisata yang berkaitan dengan laut dan 

pantai. Contoh: Olah raga air, acara yang didukung oleh peralatan modern 

seperti speedboat, Diving, Snorkling, berselancar, hutan mangrove, taman 

laut serta fauna baik fauna dilaut maupun sekitar pantai 

(3) Daya tarik budaya adalah obyek wisata yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa hasil olah cipta, karsa dan rasa manusia sebagai 
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makhluk budaya. Contoh: Sendratari Ramayana, Kota Lama, Masjid Agung 

Demak, dan sebagainya. 

(4) Daya tarik buatan adalah obyek wisata yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa hasil buatan manusia dan merupakan kreasi artifisial 

serta kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata 

budaya. Contoh: Kebun Raya, Water Park, TMII dan sebagainya. 

 

Berdasarkan buku pedoman pencacahan kegiatan Passenger Exit Survey (PES) 

tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kemeterian Pariwisata, bahwa kegiatan/aktivitas 

wisata dikelompokan menjadi: 

(1) Wisata Bahari meliputi selancar, berjemur, parasailing, naik kapal pesiar, 

sailing/ yachting, memancing (di laut), menyelam, dan snorkeling. 

(2) Eko Wisata meliputi penelitian/pendidikan yang berhubungan dengan 

lingkungan, bersepeda gunung, safari & bird watching, susur sungai, 

penyelamatan hewan langka, ecoriding, penjelajahan dan reli, 

bertani/berkebun. 

(3) Wisata Petualangan meliputi berkemah, trekking/hiking/climbing, jelajah 

goa, berburu, rafting, kayaking, river/lake cruise, bungee jumping, sky 

diving. 
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(4) Wisata Sejarah/Religi merupakan wisata warisan budaya/sejarah, 

keagamaan, dan wisata syariah), meliputi: penelitian/pendidikan yang 

berhubungan dengan kebudayaan, ziarah, mengunjungi tempat suci, 

museum, warisan budaya, keagamaan, memorial, jejak peradaban. 

(5) Wisata kesenian & kuliner meliputi pertunjukan cerita rakyat, teater, 

pertunjukan budaya pop, upacara tradisi, karnaval, seni tradisional, makan 

malam, membeli makanan local, mencicipi makanan unik. 

(6) Wisata kota & pedesaan meliputi belanja, mengunjungi teman atau kerabat, 

menikmati hiburan malam, tinggal di desa tradisional, mengunjungi pasar 

tradisional, wisata darmabakti, philantropis (dermawan) dan program 

tanggung jawab sosial perusahaan, fotografi and architectural visit, live-in 

program. 

(7) Wisata MICE meliputi pertemuan dan forum bisnis, insentif, konferensi, 

eksibisi pameran dagang, bisnis pertunjukan, konser, film. 

(8) Wisata olahraga/kesehatan meliputi spa dan kebugaran, yoga dan meditasi, 

wisata medis dan kesehatan, berpatisipasi dalam event olahraga 

internasional, menonton event olahraga, pemusatan latihan, mengunjungi 

lokasi olahraga ekstrem, berpatisipasi dalam olahraga ekstrem, belajar dan 

latihan olahraga ekstrem. 
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(9) Objek Wisata Terintegrasi meliputi ecopark, recreation and outbound park, 

kebun binatang, kebun raya botani, taman bermain untuk remaja dan anak-

anak, pensiunan/ silver tourism, program pernikahan dan bulan madu, resort 

dan pulau di pinggir pantai, resort di pegunungan, dark tourism. 

 

Pengeluaran selama melakukan perjalanan wisata adalah pengeluaran (rupiah) yang 

betul-betul dikeluarkan oleh responden, baik berasal dari biaya sendiri maupun dari 

pihak lain. Tidak termasuk dalam pengeluaran perjalanan antara lain memberi uang 

(transfer) kepada teman atau keluarga yang dikunjungi, pembelian barang dagangan 

yang akan dijual kembali dan pengeluaran untuk tujuan investasi. Penjelasan:  

(1) Pengeluaran untuk akomodasi, meliputi pengeluaran untuk biaya 

akomodasi (menginap di hotel), termasuk juga yang menginap di rumah 

penduduk bila memang mengeluarkan biaya. Jika pengeluaran untuk 

akomodasi sudah termasuk makan pagi (breakfast), baik makanan tersebut 

dimakan atau tidak, maka pengeluaran tersebut dimasukkan ke pengeluaran 

akomodasi. 

(2) Pengeluaran untuk makanan/minuman meliputi semua pengeluaran untuk 

makanan dan minuman yang betul-betul langsung dikonsumsi dalam 

perjalanan (termasuk untuk tembakau). 
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(3) Pengeluaran untuk semua angkutan (darat, air dan udara) meliputi semua 

jenis pengeluaran untuk setiap angkutan yang betul-betul dibayar mulai dari 

meninggalkan rumah sampai kembali ke rumah. 

(4) Pengeluaran untuk bahan bakar dan pelumas; biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli bahan bakar dan pelumas, biasanya untuk mereka yang 

menggunakan kendaraan pribadi. 

(5) Pengeluaran untuk sewa kendaraan, meliputi biaya yang dikeluarkan untuk 

sewa kendaraan apabila dalam perjalanan menyewa kendaraan. Biaya ini 

tidak termasuk ke dalam biaya angkutan. Jika mencakup supir dan bahan 

bakar, maka pengeluaran tersebut dicatat semua pada rincian ini. 

(6) Pengeluaran untuk seminar/pertemuan, adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk kegiatan seminar/pertemuan. Jika biaya merupakan satu paket 

dengan makan/minum maka pengeluarannya dicatat menjadi satu. 

(7) Pengeluaran untuk paket perjalanan meliputi semua pengeluaran yang 

dikeluarkan untuk membeli paket perjalanan yang biasanya sudah 

mencakup transport, akomodasi dan lainnya. 

(8) Pengeluaran untuk pramuwisata, meliputi pengeluaran yang dibayarkan 

apabila menggunakan jasa pramuwisata selama melakukan perjalanan 

terakhir. 
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(9) Pengeluaran  untuk  pertunjukan  seni  dan budaya; museum dan 

peninggalan sejarah; jasa hiburan/rekreasi, biasanya meliputi biaya 

pembelian tiket masuk pertunjukan/ tempat hiburan, sedangkan 

pengeluaran untuk makan minum selama pertunjukan dimasukkan ke 

pengeluaran makanan dan minuman. 

(10) Pengeluaran untuk belanja/cindera mata, misalnya pengeluaran untuk 

pembelian makanan, sayuran, dan buah-buahan yang akan diolah kembali 

selama melakukan perjalanan atau sebagai oleh-oleh seperti: pakaian, 

pembelian patung, lukisan dan keramik dan lain-lain. 

(11) Pengeluaran untuk biaya kesehatan, pengeluaran mencakup biaya untuk 

dokter dan rumah sakit, termasuk biaya menginap jika dirawat di rumah 

sakit. 

(12) Pengeluaran lainnya, adalah pengeluaran selain yang disebutkan diatas, 

misalkan pengeluaran untuk jasa penunjang angkutan (biaya pelayanan 

penumpang tiba/berangkat di bandara dan di pelabuhan, porter, biaya jalan 

tol, dan sebagainya), pengeluaran untuk jasa perbaikan meliputi semua 

biaya jasa perbaikan kendaraan baik sebelum, selama dan sesudah 

melakukan perjalanan yang berkaitan dengan perjalanan terakhir. 
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Perkembangan pariwisata Indonesia dari tahun ke tahun tercatat terus tumbuh 

bahkan daya saing sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan. 

Pesatnya perkembangan kondisi pariwisata nasional disinyalir sebagai dampak dari 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi yang disertai peningkatan daya beli masyarakat serta didukung dengan 

kondisi keamanan yang cukup kondusif, maka hal ini akan mendorong 

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, khususnya kunjungan penduduk 

Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata di wilayah teritorial Indonesia atau 

yang biasa disebut kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Berikut disajikan 

gambaran umum mengenai karakteristik wisatawan nusantara yang melakukan 

perjalanan di seluruh wilayah teritori Indonesia selama tahun 2019. Gambaran 

tersebut diperoleh dari data/ informasi hasil Survei Wisatawan Nusantara 2019 yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).  

 

Perkembangan jumlah perjalanan dan juga total pengeluaran dalam rangka 

melakukan perjalanan yang dilakukan wisatawan nusantara selama kurun waktu 

tujuh belas tahun terakhir. Pola perkembangan wisatawan nusantara dilihat dari 

indikator jumlah perjalanan dan total pengeluaran menunjukan pola positif yang 

cenderung terus meningkat. Dalam kurun waktu lima tahun ini saja, dari tahun 2013 

ke 2018, jumlah perjalanan telah meningkat sebesar 21,34 persen dan total 
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pengeluaran wisatawan nusantara juga meningkat sebesar 63,64 persen sebelum 

memperhitungkan perkembangan inflasi. 

 

Akan tetapi, jumlah perjalanan selama tahun 2019 mencapai 282,93 juta perjalanan 

yang berarti mengalami penurunan sebesar 6,75 persen dibandingkan tahun 2018 

dengan jumlah perjalanan 303,40 juta perjalanan. Penurunan ini diduga sebagai 

akibat kondisi lesunya bisnis moda transportasi udara sebagai akibat meningkatnya 

harga tiket pesawat terbang. Begitu ula dengan total pengeluaran wisatawan 

nusantara selama tahun 2019 yang turun sebesar 6,59 persen atau hanya mencapai 

271,84 triliun rupiah daripada tahun sebelumnya sebesar 291,02 triliun rupiah. 

Turunnya total pengeluaran ini juga disebabkan oleh turunnya tingkat penjualan tiket 

pesawat terbang yang biasanya menyumbang porsi paling besar dalam struktur 

pengeluaran wisatawan. Tak hanya itu, karena menurunnya jumlah perjalanan 

wisatawan, kemungkinan menurunnya total pengeluaran wisatawan juga menjadi 

potensial. 

 

Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dalam publikasi ini secara garis 

besar dapat dibedakan menurut daerah asal dan daerah tujuan. Daerah asal adalah 

daerah tempat tinggal dari orang yang melakukan perjalanan, sedangkan yang 
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dimaksud daerah tujuan adalah daerah-daerah yang di kunjungi selama melakukan 

perjalanan. Periode yang digunakan dalam publikasi ini adalah selama tahun 2019. 

Publikasi ini juga memuat karakteristik penduduk yang melakukan perjalanan 

menurut daerah asal maupun daerah tujuan yang dibedakan berdasarkan jenis 

kelamin, kelompok umur, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, status perkawinan, 

jenis kegiatan utama, pekerjaan utama, maksud kunjungan, akomodasi yang 

digunakan, moda angkutan, aktivitas wisata yang dilakukan, rata-rata lama 

bepergian dan rata-rata pengeluaran per kunjungan. 

 

Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara selama periode Januari 

hingga Desember 2019, sebagian besar dilakukan oleh wisatawan yang berdomisili 

di wilayah Jawa. Wisatawan yang berasal dari Provinsi Jawa Timur adalah yang 

paling banyak melakukan perjalanan hingga mencapai sekitar 18,41 persen dari 

seluruh perjalanan wisata di Indonesia. Selanjutnya adalah wisatawan yang 

berdomisili di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang mencapai sekitar 17,41 dan 13,86 

persen. Sementara itu, wisatawan yang berdomisili di luar Pulau Jawa yang paling 

banyak melakukan perjalanan adalah yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara. 

Jumlah wisatawan Sumatera Utara yang melakukan perjalanan selama periode 

tersebut mencapai sekitar 3,63 persen dari seluruh perjalanan wisata di Indonesia. 

Kemudian diikuti oleh wisatawan luar Jawa yang berasal dari Provinsi Kep. Bangka 
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Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau yang masing-masing sebesar 3,12, 

2,84, dan 2,79 persen. Kondisi tersebut hampir sama dengan tahun 2018 yang juga 

masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. 

 

Berdasarkan informasi dari hasil Survei Wisatawan Nusantara 2019, diketahui 

jumlah perjalanan wisatawan Indonesia yang bertujuan ke Provinsi Jawa Timur 

merupakan yang tertinggi hingga mencapai sekitar 18,64 persen. Kemudian diikuti 

oleh wisatawan nusantara yang bertujuan mengunjungi wilayah-wilayah di Jawa 

Barat dan Jawa Tengah, yang masing-masing sekitar 18,06 dan 14,36 persen. 

Kondisi tersebut hampir sama dengan pola yang terjadi menurut daerah asal, dimana 

Pulau Jawa sangat mendominasi. Provinsi di luar Pulau Jawa yang paling banyak 

dikunjungi wisatawan nusantara adalah Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 

sekitar 3,96 persen dari seluruh perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan di 

Indonesia. Kemudian disusul oleh tujuan wisata ke Kep. Bangka Belitung, Sulawesi 

Selatan, dan Sumatera Barat yang masing-masing sekitar 3,04, 3,01, dan 2,55 persen. 

 

Statistis Wisatawan Nusantara 2019 memperlihatkan bahwa perjalanan wisatawan 

nusantara di wilayah Indonesia sebagian besar dilakukan oleh penduduk perempuan. 

Wisatawan nusantara berjenis kelamin perempuan mencapai sekitar 50,64 persen 
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dari seluruh perjalanan yang dilakukan, sedangkan sisanya dilakukan oleh 

wisatawan nusantara berjenis kelamin laki-laki. Komposisi yang berbeda 

diperlihatkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, dimana wisnus berjenis 

kelamin laki-laki mendominasi jumlah perjalanan wisatawan nusantara diseluruh 

wilayah Indonesia. Wisnus laki-laki mencapai sekitar 49,36 persen pada tahun 2019 

lebih rendah daripada pada tahun 2018 yaitu mencapai sekitar 50,54 persen. 

 

Wisatawan nusantara yang berkunjung ke wilayah-wilayah di Indonesia selama 

tahun 2019, sebagian besar dilakukan oleh kelompok umur muda, yaitu wisatawan 

yang berumur kurang dari 15 tahun. Wisatawan nusantara kelompok umur muda ini 

mencapai sekitar 24,12 persen pada tahun 2019 tetapi proporsinya cenderung 

menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar 24,20 persen. Wisatawan 

nusantara kelompok umur 35-44 tahun mencapai 18,65 persen, lebih rendah 

dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sekitar 18,8 persen. Di samping itu, 

wisatawan nusantara yang berumur 45-54 tahun mencapai sekitar 15,59 persen, 

meningkat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sekitar 15 persen. Kelompok 

umur tua yaitu umur 55 tahun ke atas, mencapai sekitar 11,30 persen pada tahun 

2018 dan proporsinya meningkat pada tahun 2019 yaitu menjadi sekitar 12,40 persen 

dari seluruh perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara di Indonesia. Hal 
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ini berarti proporsi perjalanan wisatawan nusantara yang dilakukan oleh kelompok 

umur tua paling sedikit dibanding kelompok umur lainnya. Sementara 

 

Wisatawan nusantara dalam melakukan perjalanan wisata sebagian besar masih 

mengandalkan moda transportasi darat. Lebih dari 80 persen, wisnus menggunakan 

berbagai jenis angkutan darat seperti kendaraan pribadi maupun sewa, bus, travel, 

dan kereta api. Pada tahun 2018, moda angkutan yang paling banyak digunakan oleh 

wisatawan nusantara dalam rangka melakukan perjalanan di wilayah-wilayah 

Indonesia adalah kendaraan pribadi atau sewa dan bus yang masing-masing 

mencapai sekitar 69,97 dan 16,20 persen. Wisatawan nusantara yang menggunakan 

pesawat mencapai 2,97 persen dari seluruh perjalanan wisnus tahun 2019. 

Disamping itu, juga terdapat sekitar 2,14 persen wisnus yang menggunakan kereta 

api. Sedangkan moda angkutan yang proporsinya paling sedikit digunakan dalam 

melakukan perjalanan adalah angkutan air yang hanya sekitar 2,07 persen. 

 

Pada tahun 2019, moda angkutan darat berupa kendaraan pribadi dan kendaraan 

sewa masih menjadi moda angkutan yang paling banyak digunakan oleh wisatawan 

nusantara bahkan proporsinya lebih tinggi dibanding tahun 2018, yaitu sebesar 69,97 

persen. Wisnus juga masih mengandalkan bus sebagai moda angkutan, dengan 
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proporsinya mencapai sebesar 16,20 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, 

pengguna kendaraan pribadi cukup meningkat. Persentase penggunaan pesawat 

udara sebagai moda angkutan cenderung menurun dibandingkan tahun 2018, yaitu 

hanya mencapai sekitar 2,97 persen pada tahun 2019. Selain itu, terdapat sekitar 2,14 

persen wisnus yang menggunakan kereta api dalam melakukan perjalanan wisata. 

Angkutan air (baik dengan kapal laut maupun kapal penyebrangan) menjadi moda 

angkutan dengan proporsi paling rendah dibandingkan moda angkutan lain, yaitu 

hanya mencapai sekitar 2,07 persen. 

 

Wisatawan nusantara yang berkunjung ke wilayah-wilayah di Indonesia, 

berdasarkan data yang tersedia menunjukkan pola yang sama, yaitu dari yang 

menggunakan akomodasi sebagian besar menginap di rumah teman atau keluarga. 

Hal ini diduga karena sebagian besar mereka bermaksud untuk mengunjungi teman 

atau keluarga. Pada tahun 2019, proporsi wisnus yang menginap di rumah teman 

atau keluarga mencapai sekitar 32,56 persen dan proporsinya cenderung lebih 

rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 41,34 persen. 

Wisnus yang menginap di hotel sekitar 4,31 persen. Penggunaan akomodasi hotel 

cukup meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya mencapai 3,38 persen. 

Sementara itu, komposisi wisnus yang tidak menginap, jumlahnya cukup besar 
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hingga mencapai sekitar 57,56 persen, dan proporsinya cukup meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 50,61 persen. 

 

Maksud atau tujuan dari wisatawan nusantara dalam melakukan bepergian atau 

kunjungan wisata sangat beragam. Pada ahun 2019, sebagian besar wisnus 

melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berlibur dan rekreasi. Proporsi 

wisatawan nusantara yang berlibur dan rekreasi mencapai sekitar 47,61 persen. Hal 

ini menunjukan proporsi yang meningkat dibanding tahun sebelumnya yang 

mencapai sekitar 42,61 persen dari seluruh perjalanan wisnus. Wisatawan yang 

bertujuan untuk mengunjungi teman atau keluarga juga cukup banyak hingga 

mencapai sekitar 38,68 persen dari seluruh perjalanan wisatawan nusantara di 

Indonesia meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. 

Kemudian diikuti oleh wisatawan nusantara yang bertujuan untuk 

berziarah/keagamaan yang mencapai sekitar 6,74 persen. Di sisi lain, tujuan 

terendah dari 

 

Lama bepergian penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata selama 

tahun 2019 rata-rata sekitar 2,5 hari. Hal ini berarti terjadi sedikit penurunan 

dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,3 hari. Berdasarkan informasi 
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yang diperoleh dari hasil Survei Wisatawan Nusantara 2019, terlihat bahwa 

wisatawan yang berasal dari Provinsi Papua, Maluku, Papua Barat, maupun Maluku 

Utara, rata-rata lama bepergiannya mencapai sekitar 5 hingga 7 hari. Namun 

wisatawan yang berasal dari Pulau Jawa, rata-rata lama bepergiannya hanya sekitar 

1 hingga 3 hari. Hal yang hampir sama juga terjadi pada perjalanan wisnus dengan 

tujuan wilayah-wilayah di Provinsi Maluku, Papua Barat dan Maluku Utara, juga 

merupakan provinsi yang paling lama dikunjungi. Rata-rata lama bepergian 

penduduk Indonesia yang berkunjung ke provinsi tersebut mencapai sekitar 5 - 6 

hari, sedangkan penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dengan tujuan ke 

wilayah-wilayah di Pulau Jawa hanya sekitar 2 hingga 3 hari. 

 

Rata-rata pengeluaran setiap perjalanan yang dilakukan wisatawan nusantara dalam 

melakukan kunjungan ke berbagai wilayah-wilayah di Indonesia selama tahun 2019 

mencapai sebesar 960,79 ribu rupiah. Sementara itu, rata-rata pengeluaran pada 

tahun 2018 sekitar 959,18 ribu rupiah dan pada 2017 hanya sekitar 935,84 ribu 

rupiah. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 0,17 persen dibandingkan tahun 2018 

dan 2,67 persen dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran 

yang terbesar adalah wisatawan yang berasal dari provinsi-provinsi di Indonesia 

bagian timur. Rata-rata pengeluaran wisatawan asal Provinsi Papua dan Papua Barat 

mencapai sekitar 2 - 4 juta rupiah setiap kunjungan. Di sisi lain, wisatawan yang 
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berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, rata-rata pengeluarannya hanya sekitar 

700 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. 

 

Komposisi pengeluaran yang dilakukan wisatawan nusantara pada tahun 2019, 

memperlihatkan bahwa sebagian besar belanja yang dikeluarkan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran angkutan sekitar 33,17 persen. Rata-rata pengeluaran per 

kunjungan untuk pengeluaran angkutan mencapai sebesar 318,74 ribu rupiah. 

Sementara itu, pengeluaran wisnus untuk membiayai keperluan makanan dan 

minuman mencapai sekitar 24,17 persen dari total pengeluaran atau rata-rata sebesar 

232,23 ribu rupiah. Secara rata-rata inilah, pengeluaran untuk angkutan menjadi 

yang tertinggi. Sedangkan pengeluaran untuk keperluan belanja atau pembelian 

cinderamata menjadi pengeluaran terbanyak ketiga, yaitu sebesar 22,77 persen 

dengan rata-rata pengeluaran sejumlah 218,78 ribu rupiah. 

Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisnus untuk keperluan hiburan dan rekreasi 

adalah yang terbanyak keempat, yaitu 67,51 ribu rupiah, atau dilihat dari komposisi 

total pengeluaran, ada sekitar 7,03 persen dari total pengeluaran wisnus. Rata-rata 

pengeluaran pada setiap perjalanan untuk akomodasi menempati posisi terendah, 

yaitu sekitar 59,84 ribu rupiah.  
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Berdasarkan informasi dari Survei Wisatawan Nusantara 2019, menunjukan bahwa 

aktivitas pariwisata sudah mulai berkembang. Kondisi tersebut diharapkan dapat 

menjadikan aktivitas pariwisata menjadi salah satu alternatif dari kegiatan ekonomi 

yang potensial dalam membangun suatu wilayah. Dengan memberikan dukungan 

atas terselenggarakannya kegiatan pariwisata dengan baik, maka kegiatan tersebut 

diharapkan dapat mengarah menjadi aktivitas ekonomi yang handal dan mampu 

mendorong sektor-sektor ekonomi lain terkait. Aktivitas pariwisata dapat 

berdampak pada peningkatan lapangan usaha, pendapatan masyarakat dan produksi 

nasional. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan infrastruktur yang cukup 

memadai, jaminan keamanan dan keselamatan baik jiwa maupun harta benda, serta 

memberikan informasi yang jelas kepada wisatawan. 
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BAB IV 

PERJALANAN WISATAWAN (OUTBOND) 

 

Perjalanan penduduk Indonesia ke luar negeri atau wisatawan nasional (wisnas) 

dalam pembangunan perekonomian seperti dua sisi mata uang. Peningkatan jumlah 

wisnas menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia. Namun di sisi 

lain, peningkatan perjalanan wisnas ini menjadi salah satu penyebab mengalirnya 

devisa negara ke luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah 

penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri pada periode 2011-

2019 terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2015 yang mengalami 

penurunan. Pada tahun 2019, diperkirakan ada sekitar 11,68 juta perjalanan yang 

dilakukan penduduk Indonesia ke luar ne eri. Angka ini meningkat sebesar 7,42 

persen dibanding tahun 2018. 

 

Banyak faktor yang menyebabkan peningkatan penduduk Indonsia melakukan 

perjalanan ke luar negeri. Peningkatan pendapatan masyarakat adalah salah satunya. 

Perekonomian Indonesia yang terus mengalami peningkatan menyebabkan 

peningkatan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2019, sebagai contoh, berdasar data 

BPS, PDB perkapita penduduk Indonesia mencapai Rp. 59,1 juta per tahun, naik dari 
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Rp. 56,0 juta pada tahun 2018. Selain itu mudahnya akses ke luar negeri dengan 

banyak munculnya maskapai bertarif murah (low cost carrier) juga menyebabkan 

banyak orang melakukan perjalanan antar negara. Gencarnya promosi pariwisata 

dari negara lain juga menyebabkan banyak penduduk Indonesia melakukan 

perjalanan ke luar negeri. 

 

Data jumlah perjalanan wisnas selama ini dihitung berdasarkan laporan bulanan dari 

kantor imigrasi di seluruh Indonesia tentang lalu lintas orang yang masuk dan keluar 

wilayah Indonesia. Namun, informasi yang diperoleh dari laporan tersebut sangat 

terbatas yaitu hanya jumlah penduduk Indonesia yang keluar atau masuk menurut 

jenis paspor atau dokumen yang digunakan. Sementara informasi dari data online 

dari Ditjen Imigrasi juga hanya dapat menghitung data wisnas menurut jenis paspor, 

jenis kelamin, dan umur. Data mengenai karakteristik perjalanan wisnas seperti 

maksud kunjungan, negara tujuan, lama perjalanan, dan rata-rata uang yang 

dibelanjakan belum tersedia. Padahal data tersebut sangat diperlukan untuk 

mengetahui besarnya potensi devisa yang lari ke luar negeri dan menyusun 

kebijakan untuk menguranginya atau mengalihkan ke pariwisata dalam negeri. Data 

terkait karakteristik perjalanan wisnas, rata-rata pengeluaran dan lama perjalanan 

sampai tahun 2013 dikumpulkan melalui kegiatan survei, yaitu Survei Outbound. 

Namun, kegiatan Survei Outbound tahun 2013 adalah survei terakhir yang 
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dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata untuk mengumpulkan data terkait 

karakteristik perjalanan penduduk Indonesia ke luar negeri. 

 

Berdasar permasalahan di atas, maka Survei Outbound menjadi sangat penting. 

Selain untuk kepentingan statistik pariwisata, data tersebut juga sangat diperlukan 

dalam penghitungan indikator lain seperti dalam penyusunan Neraca Pembayaran 

Indonesia (NPI) yang disusun BI, data PDB terkait ekspor dan impor jasa, dan 

penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas). Selain itu, informasi 

mengenai wisnas juga sangat diperlukan dalam penyusunan rencana, evaluasi, dan 

pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Untuk itu pada tahun 2019 BPS 

melaksanakan survei terhadap penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke 

luar negeri atau Survei Outbound. Data utama yang ingin dikumpulkan dalam survei 

tersebut selain untuk mengetahui karakteristik wisnas, baik karakteristik demografi 

maupun karakteristik perjalanan, juga untuk mengetahui rata-rata pengeluaran dan 

lama perjalanan per perjalanan serta biaya transportasi dari Indonesia ke negara 

tujuan dan sebaliknya. 

 

Jumlah perjalanan penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri 

dihitung berdasar laporan lalu lintas penduduk Indonesia dari Direktorat Jenderal 
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Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mulai 

tahun 2018, selain data dari Ditjen Imigrasi, BPS menambahkan jumlah perjalanan 

wisnas dari Mobile Positioning Data (MPD). Pada Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa 

jumlah perjalanan penduduk Indonesia ke luar negeri pada periode 2011-2019 terus 

mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2014 yang sedikit mengalami 

penurunan. Pada tahun 2019, jumlah perjalanan ke luar negeri yang dilakukan 

penduduk Indonesia mencapai 11,69 juta atau naik 7,42 persen dibanding tahun 

2018. 

 

Dilihat menurut bulan kedatangan pada tahun 2019, dapat dilihat bahwa perjalanan 

wisnas tertinggi pada bulan Januari, Juni, dan Desember. Ini dapat dipahami bahwa 

pada bulan-bulan tersebut adalah bulan libur, baik libur sekolah maupun libur hari 

raya. Sementara bulan terendah terjadi pada bulan Februari. Selain itu perjalanan di 

semester pertama juga lebih berfluktuasi dibanding semester kedua 

 

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan, dapat diketahui beberapa 

karakteristik penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau 

wisatawan nasional (wisnas). Beberapa karakteristik yang diperoleh dari survei 

tersebut antara lain jenis kelamin, umur, pekerjaan utama, maksud utama perjalanan 
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ke luar negeri, maskapai yang digunakan, negara utama yang dikunjungi, dan rata-

rata lama perjalanan yang dilakukan. 

 

Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menjadi tujuan utama sebagian 

penduduk Indonesia. Perjalanan wisnas dengan tujuan utama Malaysia mencapai 

35,46 persen, sementara dengan tujuan Singapura sebesar 18,40 persen. Hal ini dapat 

dimaklumi mengingat Malaysia dan Singapura adalah negara terdekat dan 

berbatasan langsung dengan Indonesia. Berkembang pesatnya angkutan bertarif 

murah (low cost carrier) dan persaingan antar maskapai penerbangan serta 

gencarnya promosi dari negara-negara lain, terutama negara-negara tetangga 

(ASEAN), menjadi beberapa faktor yang memicu penduduk Indonesia melakukan 

perjalanan ke luar negeri. Saudi Arabia menempati urutan ketiga sebagai negara 

tujuan utama perjalanan wisnas. Wisnas dengan maksud kunjungan utama 

keagamaan (haji dan umroh) kemungkinan menjadi faktor utama tingginya 

kunjungan wisnas ke Saudi Arabia. Sekitar 200 ribu jamaah haji Indonesia berangkat 

ke Saudi Arabia ditambah jamaah umroh yang jumlahnya lebih besar karena berjalan 

hampir sepanjang tahun. Timor Leste dan Tiongkok juga menjadi negara tujuan 

utama penduduk Indones a ke luar negeri. Ikatan sejarah dan hubungan perdagangan 

yang kuat antara Indonesia dan kedua negara menyebabkan peningkatan kunjungan 

dari kedua negara ke Indone ia dan sebaliknya. Negara tujuan utama lainnya adalah 
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negara-negara yang secara geografis dekat dengan Indonesia seperti Thailand, 

Jepang, dan Australia. Sementara untuk ka asan Amerika dan Eropa, Amerika 

Serikat, Jerman dan Perancis merupakan negara tujuan utama wisnas. 

 

Dilihat menurut jenis kelamin, memperlihatkan bahwa sebagian besar orang 

Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri adalah perempuan dibanding 

laki-laki. Persentase perempuan yang mencapai 55,75 persen, sedangkan laki-laki 

hanya sebesar 44,25 persen. 

 

Komposisi orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri menurut 

kelompok umur dapat dilihat bahwa penduduk Indonesia yang berumur 25-34 

merupakan kelompok terbesar yang melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu 

mencapai 32,76 persen, diikuti kelompok umur 36-44 dan < 25 masing-masing 

sebesar 24,78 persen dan 16,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa orang Indonesia 

yang melakukan perjalanan ke luar negeri adalah mereka yang berusia produktif. 

Untuk kelompok umur di 55-64 tahun relatif kecil yaitu hanya sebesar 6,86 persen. 

Sementara komposisi terkecil pada kelompok umur di atas 65 tahun yang hanya 

sebesar 2,25 persen. 
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Menurut pekerjaan utama, penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar 

negeri didominasi oleh mereka yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan ibu 

rumah tangga yang masing-masing sebesar 31,59 persen dan 22,45 persen, diikuti 

pelajar/mahasiswa sebesar 11,53 persen. Sementara jumlah penduduk Indonesia 

yang melakukan perjalanan ke luar negeri yang berprofesi sebagai bisnis manager 

dan profesional masing-masing hanya sebesar 11,44 persen dan 9,50 persen. 

Perjalanan wisnas yang paling kecil adalah mereka yang sudah berprofesi sebagai 

pensiunan yang hanya sebesar 1,93 persen. 

 

Maksud utama penduduk Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri sebagian 

besar adalah untuk berlibur (45,24 persen). Tujuan lain yang cukup dominan adalah 

untuk mengunjungi teman/famili (23,94 persen), kesehatan /kecantikan (7,18 

persen), dan untuk tujuan bisnis (6,68 persen). Sedangkan penduduk Indonesia yang 

melakukan perjalanan ke luar negeri terkecil adalah untuk tujuan olahraga atau 

kesenian hanya sebesar 0,68 persen. 

 

Menurut provinsi asal, memperlihatkan bahwa sepuluh provinsi penyumbang wisnas 

didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Hal ini dapat dipahami karena provinsi-

provinsi di Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi dan konsentrasi penduduk di 
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Indonesia serta mempunyai akses ke luar negeri yang relatif mudah dibanding-

provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah 

terbesar penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri yang 

mencapai 17,55 persen. Diurutan berikutnya adalah Kepulauan Riau, Jawa Barat, 

dan Jawa Timur yang masing-masing menyumbang 11,30 persen, 10,93 persen, dan 

8,34 persen. Sejalan dengan tujuan negara utama kunjungan ke luar negeri adalah 

Malaysia dan Singapura, provinsi-provinsi yang berbatasan langsung atau relatif 

dekat dengan kedua negara tersebut menjadi sumber utama perjalanan wisnas. Selain 

Kepulauan Riau, provinsi-provinsi lainnya adalah Sumatera Utara, Kalimantan 

Barat, Riau, dan Nusa Tenggara Timur. 

 

Rata-rata lama perjalanan merupakan informasi penting lainnya terkait penduduk 

Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Rata-rata lama perjalanan 

tersebut akan terkait dengan nilai pengeluaran selama melakukan perjalanan. 

Berdasarkan hasil Survei Outbound 2019, rata-rata lama perjalanan penduduk 

Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri mencapai 5,48 hari.  

 

Menurut negara tujuan utama, dapat dilihat bahwa dari negara-negara tujuan utama 

perjalanan, wisnas dengan tujuan utama Amerika Serikat dan Arab Saudi 
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mempunyai lama perjalanan terlama yaitu masing-masing 10,99 hari dan 10,67 hari. 

Sementara Malaysia dan Singapura sebagai negara tujuan utama penduduk 

Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri rata-rata perjalanannya hanya 

4,09 hari dan 3,17 hari, juga dapat dilihat, bahwa semakin jauh negara tujuan rata-

rata lama perjalanannya semakin lama. 

 

Pengeluaran wisatawan Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri tidak 

hanya uang yang mereka belanjakan di luar negeri saja (merupakan pengurang 

devisa) tetapi juga uang yang mereka belanjakan di Indonesia sebelum dan sesudah 

mereka kembali ke Indonesia tetapi masih dalam rangkaian perjalanan mereka ke 

luar negeri. Rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan 

ke luar negeri mencapai US$ 927,69 per perjalanan.  

 

Dilihat menurut Negara tujuan utama bahwa dari 10 negara tujuan utama, rata-rata 

pengeluaran per kunjungan terbesar di Arab Saudi dan Jepang yang masing-masing 

mencapai US$ 1.731,62 dan US$ 1.499.43. Sementara untuk negara-negara di 

kawasan Asean relatif rendah. Hal ini sejalan juga pada rata-rata lama perjalanan. 

Semakin jauh negara tujuan, semakin besar uang yang dikeluarkan dan semakin 

lama juga waktu perjalanan. Namun, apabila dilihat rata-rata pengeluaran per hari, 
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penduduk Indonesia dengan tujuan Hong Kong dan Jepang mempunyai rata-rata 

pengeluaran tertinggi diantara sepuluh negara utama yaitu mencapai US$ 255,83 dan 

US$ 207,95. Sementara pengeluaran per hari terendah di Timor Leste yang hanya 

sebesar US$ 47,49. Rata-rata pengeluaran per hari di Arab Saudi hanya sebesar US$ 

162,26. 

 

Menurut jenis pengeluaran, porsi terbesar adalah untuk akomodasi yaitu 31,12 

persen. Sementara itu untuk keperluan makan/minum di restoran dan sejenisnya, 

mereka mengeluarkan dana sekitar 15,10 persen dari total pengeluarannya. 

Sedangkan untuk belanja keperluan pribadi dan cinderamata mereka mengeluarkan 

uang dengan porsi 14,25 persen dan 10,12 persen. 

 

Biaya yang dikeluarkan sebelum dan setelah perjalanan terkait perjalanan wisnas ke 

luar negeri pada tahun 2019 sebesar US$ 215,15 atau 23,19 persen dari total 

pengeluaran. Biaya yang dikeluarkan sebelum dan sesudah perjalanan antara lain 

angkutan dari tempat tinggalnya ke pintu pemberangkatan internasional dan 

perbekalan atau perlengkapan yang disiapkan sebelum keberangkatan. 
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Salah satu sarana yang diperlukan ketika seseorang akan melakukan perjalanan ke 

luar negeri adalah alat angkut atau transportasi, baik pesawat, kapal laut, maupun 

angkutan darat. Berdasar hasil Survei Outbound 2019, sebagian besar penduduk 

Indonesia ketika melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan angkutan asing 

yang mencapai 76,81 persen atau hanya 23,19 persen yang menggunakan jasa 

angkutan nasional. Demikian juga untuk kepulangannya, hanya 27,05 persen 

penduduk Indonesia yang ketika melakukan perjalanan ke luar negeri pulang 

menggunakan jasa angkutan nasional. Kemungkinan alasan penggunaan angkutan 

asing lebih banyak digunakan daripada angkutan nasional adalah terkait harga. 

Secara rata-rata harga angkutan asing lebih murah daripada angkutan nasional. 

Sebagi contoh, untuk keberangkatan harga rata-rata angkutan nasional mencapai 

US$ 265,30, sedangkan untuk angkutan asing hanya US$ 222,76. 

 

Selain uang yang harus dikeluarkan selama melakukan perjalanan, pengeluaran 

perjalanan penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri juga 

mengeluarkan uang untuk persiapan atau se elah melakukan perjalanan tetapi terkait 

perjalanan tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut antara lain untuk membeli 

perlengkapan untuk keperluan selama perjalanan, biaya angkutan dari rumah sampai 

pintu keberangkatan internasional dan sebaliknya, dan biaya konsumsi selama di 

Indonesia lainnya. 
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Berdasarkan hasil Survei Outbound 2019 besarnya pengeluaran sebelum dan 

sesudah perjalanan secara rata-rata sebesar US$ 112,85 dan US$ 101,84. 

Pengeluaran tersebut sebesar 23,14 persen terhadap total pengeluaran yang 

mencapai US$ 927,69. 
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BAB V 

PARIWISATA DAN EKONOMI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 

 

Secara ringkas, perekonomian DKI Jakarta triwulan II 2020 terkontraksi cukup 

dalam sebagai dampak pandemi COVID-19. Ekonomi DKI Jakarta pada triwulan ini 

terkontraksi sebesar -8,22% (yoy). Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh 

melemahnya ekonomi global, sejalan dengan pandemi COVID-19 dan menurunnya 

aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Kontraksi 

pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto) DKI Jakarta, dengan kontribusi penurunan terdalam bersumber dari 

pengeluaran Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan Konsumsi Rumah 

Tangga (RT). Dari sisi lapangan usaha (LU), kontraksi terdalam terjadi pada LU 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Transportasi, LU Industri 

Pengolahan dan LU  Perdagangan. Sementara itu, untuk triwulan III 2020, kinerja 

perekonomian DKI Jakarta diprakirakan membaik dari triwulan II 2020, kendati 

masih terkontraksi jika dibandingkan dengan periode  yang  sama  tahun  

sebelumnya. Perbaikan kondisi ekonomi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 

terjadi seiring dengan pelonggaran terhadap mobilitas manusia dan aktivitas 
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ekonomi, kendati masih terbatas sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kinerja perekonomian DKI Jakarta menurun 

signifikan pada triwulan II 2020 dibandingkan dengan triwulan I 2020, sebagai 

dampak pandemi COVID-19. Ekonomi DKI Jakarta terkontraksi sebesar -8,22% 

(yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh sebesar 5,06% (yoy). 

Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh melemahnya ekonomi global, sejalan 

dengan pandemi COVID-19 dan menurunnya aktivitas ekonomi domestik sebagai 

dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah 

penyebaran pandemi COVID-19. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan 

terjadi pada seluruh komponen pengeluaran PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto) DKI Jakarta, dengan kontribusi penurunan terdalam bersumber dari 

pengeluaran Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan Konsumsi Rumah 

Tangga (RT). Investasi tumbuh negatif sebesar -10,36% (yoy) pada triwulan II 2020, 

sementara Konsumsi Rumah Tangga terkontraksi sebesar -5,23% (yoy) pada 

triwulan II 2020. Total Ekspor juga tumbuh negatif sebesar -12,70% (yoy) atau turun 

dalam dibandingkan dengan capaian triwulan I 2020 sebesar 9,75% (yoy). Seiring 

kontraksi permintaan domestik dan ekspor, aktivitas Impor juga mengalami 

kontraksi. Impor tumbuh negatif sebesar -14,54% (yoy) pada triwulan II 2020 dan 

menjadi faktor penahan kontraksi laju pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih dalam 

lagi. Dari sisi lapangan usaha (LU), kontraksi terdalam terjadi pada LU Penyediaan 
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Akomodasi dan Makan Minum, LU Transportasi, LU Industri Pengolahan dan LU 

Perdagangan dengan kontraksi masing-masing sebesar -34,81% (yoy), -23,45% 

(yoy), -20,51% (yoy) dan -13,66% (yoy). Kontraksi pada berbagai LU tersebut 

sejalan dengan kontraksi permintaan domestik dan total ekspor yang terjadi pada 

triwulan II 2020. Inflasi IHK Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II 2020 tercatat 

rendah. Inflasi Provinsi DKI Jakarta mencapai 2,18% (yoy), lebih rendah dari 

triwulan sebelumnya (3,22%, yoy). Penurunan inflasi tersebut sejalan dengan 

turunnya permintaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, inflasi 

yang relatif rendah juga didukung oleh menurunnya ekspektasi inflasi, terkendalinya 

harga-harga komoditas yang diatur pemerintah, seperti tarif transportasi dan energi, 

semakin efektifnya program pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi 

Daerah (TPID) DKI Jakarta, serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam 

menjaga stabilitas moneter. Tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta pada periode 

Maret 2020 tercatat lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. 

Sementara itu, indeks rasio gini DKI Jakarta pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,399, 

lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 (0,394). Lebih tingginya 

tingkat kemiskinan didorong meningkatnya Garis Kemiskinan (GK) yang tidak 

diimbangi dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, terutama masyarakat 

dengan kemampuan ekonomi terbatas. Kenaikan garis kemiskinan terutama 

didorong oleh meningkatnya Garis Kemiskinan Makanan (GKM). Secara umum 
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kondisi stabilitas keuangan di DKI Jakarta pada triwulan II 2020 tetap terjaga di 

tingkat yang aman, meskipun fungsi intermediasi perbankan mengalami penurunan. 

Rasio kredit bermasalah (non Performing Loan/ NPL) berdasarkan lokasi proyek 

tetap rendah yakni 2,27%. Kredit perbankan tumbuh negatif sebesar -1,47% (yoy) 

pada triwulan laporan, setelah sebelumnya tumbuh cukup tinggi (8,87%, yoy). 

Kontraksi kredit perbankan tersebut terjadi seiring dengan kontraksi ekonomi 

Jakarta pada triwulan laporan. Begitupula kinerja sektor UMKM turut mengalami 

kontraksi. Kontraksi pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan II 2020 terutama 

didorong oleh kontraksi kredit seluruh sektor utama di DKI Jakarta. Sementara itu, 

likuiditas masyarakat tetap terjaga di tengah kontraksi ekonomi sebagaimana 

tercermin dari dana pihak ketiga yang masih tumbuh positif sebesar 9,62% (yoy), 

meski mengalami sedikit perlambatan dari triwulan sebelumnya (10,87%, yoy). 

Sejalan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi, aktivitas transaksi keuangan 

masyarakat DKI Jakarta pada triwulan II 2020 mengalami penurunan, baik secara 

tunai maupun nontunai. Penurunan transaksi tunai terlihat dari jumlah penarikan 

(outflow) yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara 

itu, secara nontunai, penurunan transaksi terjadi baik pada sistem kliring nasional 

(SKN-BI) maupun sistem Bank Indonesia real Time Gross Settlement   (BI-RTGS). 

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III 2020 diprakirakan membaik seiring 

dengan penerapan PSBB transisi serta beberapa perbaikan indikator ekonomi global 
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pada semester II 2020. Konsumsi RT diprakirakan masih belum menunjukkan 

pemulihan yang kuat, namun beberapa indikator mulai menunjukkan perbaikan 

kondisi ekonomi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Investasi juga 

diprakirakan membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, 

Total Ekspor diprakirakan masih akan terkontraksi pada triwulan III namun dengan 

arah yang membaik dari triwulan sebelumnya. Membaiknya kontraksi Total Ekspor, 

seiring dengan membaiknya kontraksi ekonomi global dan ekonomi mitra dagang 

utama. Untuk keseluruhan tahun, ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh lebih rendah 

dari tahun sebelumnya. Kinerja ekonomi pada semester II 2020 diperkirakan lebih 

baik dari semester I 2020. Kendati demikian, perbaikan ekonomi semester II yang 

berjalan relatif lambat, diperkirakan tidak dapat mengompensasi dalamnya 

penurunan ekonomi pada semester I 2020 sehingga pertumbuhan ekonomi Provinsi 

DKI Jakarta tahun 2020 diperkirakan lebih rendah dari tahun 2019. Seiring dengan 

rendahnya aktivitas ekonomi serta terbatasnya tekanan dari sisi permintaan sebagai 

dampak pandemi COVID-19, inflasi Jakarta pada tahun 2020 berpotensi lebih 

rendah dari tahun sebelumnya. Hingga akhir tahun 2020 diperkirakan tidak ada 

kondisi atau isu khusus yang dapat mendorong pemerintah melakukan penyesuaian 

harga ke atas. Dengan demikian hingga akhir tahun 2020 inflasi di Provinsi DKI 

Jakarta diperkirakan lebih rendah dari tahun 2019 dan masih mendukung pencapaian 

target inflasi nasional 3% ± 1%. Risiko inflasi diprakirakan berasal dari bahan 
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pangan, yang bersumber dari beras, seiring masuknya masa panen gadu, dan masa 

tanam menjelang akhir tahun. Selain itu, kemungkinan besar pemerintah tidak 

melakukan impor beras hingga akhir tahun. Untuk memitigasi hal ini, koordinasi 

antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat 

melalui TPID dan forum- forum yang ada akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi 

tetap rendah dan stabil serta mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. 

Penyebaran pandemi COVID-19 yang meluas ke berbagai negara telah menekan 

pertumbuhan ekonomi global pada triwulan II 2020. Kontraksi ekonomi terdalam 

secara umum terjadi di negara maju, akibat terhentinya aktivitas ekonomi karena 

kebijakan lockdown. Sementara itu, level kontraksi ekonomi negara berkembang 

relatif lebih rendah. Dengan pandemi COVID-19 merebak cukup merata di segala 

penjuru dunia, perkembangan merchandise trade volume pada triwulan II 2020 

melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya. Turunnya aktivitas perdagangan 

dunia juga memengaruhi perkembangan harga-harga komoditas yang sebagian besar 

mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 

triwulan II 2020 terkontraksi seiring terbatasnya mobilitas manusia dan barang. 

Terbatasnya kegiatan dunia usaha, telah menurunkan level produksi, serta 

mengurangi kemampuan dunia usaha menciptakan pendapatan, dan berujung pada 

pelemahan daya beli masyarakat. Penerapan physical distancing dan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah menurunkan aktivitas produksi 
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dan penundaan kegiatan investasi. Terkendalanya kegiatan usaha karena pandemi 

COVID-19 terjadi pada sebagian besar lapangan usaha dalam perekonomian. 

Pertumbuhan ekonomi negatif terutama dipicu oleh terkontraksinya pertumbuhan 

LU yang memiliki pangsa besar dalam perekonomian. Meskipun demikian, masih 

terdapat LU yang tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19, yaitu LU informasi 

dan komunikasi serta LU kesehatan dan LU pendidikan. Menurunnya kinerja 

berbagai lapangan usaha terjadi cukup merata di sebagian besar provinsi di 

Indonesia, kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari sisi harga, inflasi Indeks 

Harga Konsumen (IHK) pada triwulan II 2020 tetap rendah dan terkendali. 

Rendahnya inflasi masih berlanjut hingga Agustus 2020. Inflasi IHK Agustus 2020 

mencapai 1,32% (yoy). Tetap rendahnya inflasi dipengaruhi melemahnya 

permintaan sejalan dampak pandemi COVID-19 serta ketersediaan pasokan barang 

yang cukup dan lancarnya rantai distribusi. Ke depan, Bank Indonesia terus 

konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan 

Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, untuk mengendalikan inflasi tetap rendah 

dan stabil dalam sasarannya 3,0±1% pada 2020 dan 2021. Pada triwulan II 2020 

ekonomi berbagai negara di dunia secara umum mengalami kontraksi. Sangat sedikit 

negara di dunia yang mampu tumbuh positif pada triwulan II 2020. Pandemi 

COVID-19, yang diikuti dengan kebijakan lockdown, menyebabkan aktivitas 

ekonomi penting terhenti beberapa waktu, dan menyebabkan kontraksi pertumbuhan 
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ekonomi, serta pengurangan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi negatif yang dalam 

terutama terjadi di negara-negara maju, sementara kontraksi ekonomi di negara 

berkembang tidak separah negara maju, bahkan masih terdapat beberapa negara 

berkembang yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan II 2020, antara lain 

Tiongkok (3,2%, yoy) dan Vietnam (0,36%, yoy). Peran fiskal sangat penting dalam 

menjaga kinerja ekonomi dunia, mengingat akitivitas swasta relatif terbatas dalam 

masa pandemi COVID-19, dan ketidakpastian usaha masih tinggi. Dukungan yang 

besar dari sisi fiskal menjadi salah satu faktor yang membawa realisasi pertumbuhan   

ekonomi   dunia   pada triwulan II 2020 lebih baik dari perkiraan, kendati masih 

dalam kondisi yang terkontraksi. Di negara maju seperti di Amerika Serikat (AS) 

dan Eropa, stimulus fiskal terutama ditujukan untuk mengurangi dampak negatif 

terhadap daya beli akibat pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, di Tiongkok, 

stimulus fiskal lebih ditujukan pada sektor-sektor riil, terutama infrastruktur, 

properti dan konstruksi. Dorongan kepada sektor yang produktif terlihat lebih 

memberikan nilai tambah yang lebih tinggi kepada perekonomian, sehingga 

Tiongkok dapat kembali tumbuh positif pada triwulan II 2020, kendati masih di 

bawah rata-rata pertumbuhan historis Tiongkok. Volume perdagangan barang dunia 

(merchandise trade) telah menurun sejak triwulan I 2020. Dengan pandemi COVID-

19 merebak cukup merata di segala penjuru dunia, perkembangan merchandise trade 

volume pada triwulan II 2020 lebih terpuruk lagi. Pada triwulan I 2020 volume 
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perdagangan barang telah menyusut -3% (yoy)1, dan pada triwulan II 2020 

penurunannya semakin dalam. Kondisi ini tercermin pada WTO’s Goods Trade 

Barometer Index, yang berada di level 84,5, atau 15,5 poin di bawah level 100 

(baseline value dari indeks), sejalan dengan perkiraan pertumbuhan perdagangan 

barang dunia pada triwulan II 2020 yang diperkirakan terkontraksi -18,5%% (yoy)2. 

Hal ini memengaruhi pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun 2020 yang 

diperkirakan tumbuh negative. Melemahnya aktivitas perdagangan dunia juga 

memengaruhi perkembangan harga-harga komoditas yang sebagian besar 

mengalami kontraksi. Pandemi COVID-19 menekan kinerja perekonomian 

Indonesia pada triwulan II 2020. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 mengalami 

kontraksi sebesar -5,32% (yoy), turun dalam dibandingkan dengan capaian triwulan 

I 2020 sebesar 2,97% (yoy) (Tabel 1.2). Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 

menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, serta produksi. Kebijakan 

tersebut berdampak menurunnya nilai tambah ekonomi serta pengurangan tenaga 

kerja, yang berujung pada pelemahan daya beli. Dari sisi pengeluaran, penurunan 

pertumbuhan ekonomi domestik terjadi di semua komponen Produk Domestik Bruto 

(PDB) triwulan II 2020. Konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar -

5,51% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan kinerja triwulan I 2020 yang 

masih mampu tumbuh positif sebesar 2,83% (yoy). Pandemi COVID-19 telah 



77 
 

menurunkan konsumsi swasta pada periode hari besar keagamaan nasional (HBKN) 

sehingga realisasi konsumsi rumah tangga tidak setinggi pola historis. Terbatasnya 

daya beli pada masa HBKN antara lain dipengaruhi oleh pengurangan tunjangan hari 

raya karena keterbatasan anggaran serta penutupan kegiatan usaha karena  PSBB. 

Investasi, sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang produktif tumbuh 

negatif pada triwulan II 2020. Pada periode tersebut investasi tumbuh sebesar -

8,61%(yoy), turun signifikan dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya 

yang tumbuh sebesar 1,70% (yoy). Kontraksi pertumbuhan terjadi baik dari sisi 

investasi bangunan maupun nonbangunan. Dari sisi bangunan, penerapan protokol 

COVID-19 dalam kegiatan konstruksi, seperti pembatasan jumlah pekerja untuk 

memungkinkan menjaga jarak antarpekerja dan pembatasan jam kerja, serta 

terganggunya pasokan bahan baku konstruksi akibat lockdown di negara pemasok 

menyebabkan kecepatan pembangunan menurun signifikan. Beberapa proyek 

bahkan mengalami penundaan proses pembangunan fisik. Dari sisi nonbangunan, 

juga terjadi penundaan investasi, terutama dari pelaku usaha swasta. Hal ini 

tercermin dari kontraksi impor untuk barang modal jenis mesin dan perlengkapan, 

kendaraan dan peralatan lainnya. Pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu 

rendahnya realisasi belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai oleh Pemerintah. 

Pada triwulan II 2020 Konsumsi Pemerintah   tumbuh   -6,90   (yoy),   turun   tajam    

dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (3,75%, yoy). Stimulus konsumsi dari 
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pemerintah, yang biasanya dikeluarkan dalam rangka HBKN tidak berjalan seperti 

tahun lalu. Keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah melakukan perubahan 

kebijakan  pemberian  tunjangan hari raya (THR) tahun 2020. Pada tahun  ini,  

tunjangan THR hanya diberikan kepada pegawai eselon 3 ke bawah, sementara 

pejabat eselon 1 dan 2, serta pejabat lain yang setara tidak menerima THR. Dari sisi 

komponen THR juga terjadi penyesuaian, yaitu tidak diperhitungkannya tunjangan 

kinerja. Selain itu, karena pandemi COVID-19, berbagai kegiatan kementerian dan 

lembaga tidak dapat terlaksana, sehingga pembelian barang dan jasa terkait 

kegiatan-kegiatan  tersebut  tidak  terealisasi. Terganggunya produksi domestik, 

serta penerapan lockdown negara mitra dagang yang disebabkan pandemi COVID-

19 menyebabkan aktivitas perdagangan internasional terganggu. Ekspor pada 

triwulan II 2020 tumbuh negatif sebesar -11,66% (yoy), dengan rincian masing-

masing ekspor barang tumbuh -6,52% (yoy) dan ekspor jasa tumbuh -52,7% (yoy). 

Kebijakan lockdown dan pembatasan berbagai aktivitas menghentikan arus masuk 

wisatawan mancanegara sejak triwulan I 2020. Pandemi COVID-19 yang tidak 

dapat diperkirakan kapan berakhirnya menjadi risiko terbesar kinerja ekspor jasa 

nasional pada tahun ini. Sejalan dengan ekspor yang terkontraksi, impor juga 

terkontraksi pada triwulan II 2020. Impor barang dan jasa nasional tumbuh negatif 

sebesar -16,96% (yoy), yang terdiri dari impor barang tumbuh negative sebesar -

12,96%  (yoy)  dan  impor  jasa  tumbuh  negatif sebesar -41,36% (yoy). Penurunan 
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impor nonmigas pada triwulan II 2020 terutama terjadi pada komoditas mesin-

mesin/ pesawat mekanik, mesin/peralatan listrik, besi-baja. Sementara impor 

minyak dan gas (migas) mengalami kontraksi disebabkan turunnya nilai dan volume     

impor migas. Impor jasa menurun dipengaruhi oleh rendahnya kegiatan layanan 

angkutan untuk ekspor dan impor barang. Di sisi lapangan usaha (LU), Sebagian 

besar LU mengalami kontraksi pada triwulan II 2020. Kontraksi pertumbuhan terjadi 

terutama pada LU yang memiliki pangsa cukup besar dalam perekonomian, seperti 

Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. Beberapa LU yang masih 

tumbuh positif yaitu LU Informasi dan Komunikasi, LU Pengadaan Air, LU Jasa 

Kesehatan, Pendidikan, dan Keuangan, serta LU Pertanian. Menurunnya kinerja LU 

utama tidak terlepas dari pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi untuk mencegah 

meluasnya penyebaran pandemi COVID-19, sehingga produktivitas menurun 

signifikan. LU lain yang mengalami kontraksi ekonomi adalah LU Transportasi dan 

Pergudangan, dan LU Penyediaan Akomodasi. Pembatasan pergerakan manusia 

serta penerapan PSBB dan protokol COVID-19 menyebabkan permintaan layanan 

jasa dari LU tersebut menurun tajam, bahkan beberapa pelaku tidak dapat melakukan 

aktivitas ekonomi sama sekali, dan terpaksa tutup. LU Informasi Komunikasi 

(Infokom)   menjadi salah satu LU yang tumbuh positif dan pada level yang cukup 

tinggi. Dengan pertumbuhan yang  cukup tinggi LU Infokom menjadi sumber 

pertumbuhan ekonomi nasional tertinggi, dan menjadi penahan berlanjutnya 
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kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional lebih jauh lagi pada triwulan II 2020. Pada 

masa pandemi COVID-19 penggunaan infokom meningkat   dan   lebih   merata di    

berbagai lapisan masyarakat, terutama untuk mendukung  penerapan  Work from 

Home (WFH) dan School from Home (SFH). LU lain yang masih tumbuh positif 

yaitu LU Pertanian, LU Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Pendidikan, LU 

Jasa Keuangan dan Asuransi, LU Real Estat dan LU Pengadaan Air. Kinerja LU 

Pertanian tumbuh positif sejalan dengan pergeseran masa panen raya ke bulan April 

2020. Sementara LU Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta LU Jasa Pendidikan, LU  

Jasa  Keuangan dan Asuransi, dan LU Real Estat masih mampu tumbuh positif meski 

melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara spasial, kontraksi 

ekonomi nasional terjadi di sebagian besar wilayah. Kontraksi terutama disebabkan 

menurunnya permintaan domestik sebagai dampak dari pembatasan aktivitas sosial-

ekonomi karena kebijakan social/physical distancing untuk mengantisipasi 

penyebaran pandemi COVID-19, di tengah stimulus fiskal daerah yang terbatas. 

Beberapa provinsi mencatat ekspor neto yang positif, sejalan dengan pertumbuhan 

positif sektor pertambangan. Kontraksi terdalam dialami wilayah Jawa dan 

Balinusra. Sementara itu, Provinsi Papua dan Papua Barat tercatat tumbuh positif. 

Dari sisi harga, pada triwulan II 2020 inflasi IHK tercatat 1,96% (yoy), lebih rendah 

dibandingkan dengan akhir triwulan I 2020 yang sebesar 2,96% (yoy). 

Berkurangnya tekanan inflasi dipengaruhi oleh penurunan inflasi terkait bahan 
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makanan (volatile food) dan masih terbatasnya permintaan di sebagian besar wilayah 

(inti), serta minimalnya tekanan inflasi harga-harga yang  diatur oleh  pemerintah  

(administered prices). Penurunan inflasi bahan makanan bersumber dari  penurunan 

harga komoditas aneka cabai dan bawang putih, seiring melimpahnya pasokan dan 

minimalnya kendala distribusi di tengah   penerapan   kebijakan   PSBB.   Sementara 

itu, rendahnya tekanan permintaan dipengaruhi oleh terbatasnya kemampuan 

konsumsi masyarakat, seiring berkurangnya pendapatan karena turunnya aktivitas 

ekonomi masyarakat selama pandemi COVID-19. Konsistensi kebijakan Bank 

Indonesia yang cukup efektif menjaga nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi 

inflasi serta harga komoditas global yang rendah juga turut mendukung 

pengendalian inflasi dari sisi fundamental ekonomi. Sementara, kebijakan 

penurunan batas atas dan bawah tarif angkutan udara serta masih terbatasnya 

aktivitas penerbangan berdampak pada kembali terjadinya deflasi pada tarif 

angkutan udara, sehingga dorongan terhadap kenaikan harga menjadi terbatas. 

Perkembangan inflasi terkini sampai dengan Agustus 2020 tetap terkendali pada 

level yang rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.  

 

Inflasi IHK Agustus 2020 tercatat sebesar -0,05% (mtm) atau 1,32% (yoy). Bila 

dilihat perkembangan secara kumulatif, inflasi nasional Januari hingga Agustus 

2020 relatif masih rendah, yaitu sebesar 0,93% (ytd). Deflasi pada Agustus 2020 
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tersebut terutama didorong oleh berlanjutnya penurunan harga bahan pangan 

strategis, sebagaimana tercermin dari deflasi kelompok volatile food (VF) yang lebih  

dalam. Sementara itu, pergerakan deflasi kelompok administered prices (AP) lebih 

terbatas dan tekanan inflasi kelompok inti meningkat. Kelompok VF mencatat 

deflasi cukup dalam sebesar -1,44% (mtm), dipengaruhi oleh turunnya indeks harga 

bawang merah, daging ayam ras, serta minimalnya tekanan harga komoditas aneka 

cabai. Pasokan yang cukup serta permintaan yang belum kuat mendorong terjadinya 

deflasi pada kelompok VF.  Kelompok  AP juga mencatat deflasi sebesar -0,02% 

(mtm), didorong deflasi angkutan udara. Meskipun demikian  deflasi yang semakin 

dalam tertahan kenaikan inflasi aneka rokok, sejalan dengan semakin meningkatnya 

aktivitas sosial dan ekonomi pasca berakhirnya PSBB, dengan pelonggaran aktivitas 

terbatas oleh pemerintah. Adapun realisasi inflasi kelompok inti tercatat sebesar 

0,29% (mtm), dipicu meningkatnya harga emas perhiasan, yang sejalan dengan 

perkembangan harga emas global. Inflasi di sebagian besar wilayah masih berada 

dalam rentang sasaran inflasi nasional 2020 sebesar 3,0%±1%. Secara spasial, inflasi 

terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Ke depan, Bank Indonesia terus konsisten 

menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah 

di tingkat pusat dan daerah, untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil 

dalam sasarannya 3,0±1% pada 2020 dan 2021. Stabilitas sistem keuangan tetap 

terjaga meskipun potensi risiko dari dampak makin meluasnya penyebaran pandemi 
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COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan perlu terus diantisipasi. Stabilitas 

sistem  keuangan yang masih tetap terjaga tersebut tercermin dari rasio kecukupan 

modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Juni 2020 yang  tinggi  yakni  

22,50% dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) yang tetap rendah 

yakni 3,11% (bruto) dan 1,16% (neto). Sementara itu, fungsi intermediasi tetap 

menjadi perhatian sejalan dampak melemahnya permintaan domestik dan makin 

berhati-hatinya perbankan dalam menyalurkan kredit akibat meluasnya pandemi 

COVID-19. Pertumbuhan kredit pada Juni 2020 tercatat rendah di kisaran 1,49% 

(yoy). Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga belum kuat 

dengan tingkat pertumbuhan di sekitar 7,95% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia tetap 

menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan memastikan 

kelancaran sistem pembayaran dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi di 

periode pandemi COVID-19. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian 

terkini, serta prospek dan risiko ke depan, respons kebijakan Bank Indonesia 

diperkuat melalui Rapat Dewan Gubernur  (RDG)  Bank  Indonesia  pada  18-19    

Agustus 2020. RDG memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo 

Rate (BI7DRR) sebesar 4,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,25%, dan 

suku bunga Lending Facility sebesar 4,75%. Keputusan tersebut 

mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah inflasi yang 

tetap rendah. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan 
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likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, 

termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat 

realisasi APBN tahun 2020. Di samping keputusan tersebut, Bank Indonesia 

menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan 

fundamental dan mekanisme pasar; 

(2) Memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi stance 

kebijakan moneter yang ditempuh; 

(3) Menurunkan batasan minimum uang  muka (down payment) dari kisaran 

5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan 

bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan 

lingkungan, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, berlaku 

efektif 1 Oktober 2020; 

(4) Memperkuat sinergi bersama perbankan, fintech, Pemerintah, serta otoritas 

terkait dalam rangka percepatan digitalisasi antara lain melalui dukungan 

digitalisasi UMKM dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas 

BBI),  perluasan akseptasi QRIS berbasis komunitas, serta dorongan 

penggunaan QRIS dalam e-commerce. 
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Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar 

keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap 

perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta mengambil langkah-langkah 

kebijakan lanjutan yang diperlukan melalui koordinasi yang erat dengan Pemerintah 

dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas 

makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. 

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta triwulan II 2020 mengalami kontraksi yang 

cukup dalam sebagai dampak pandemi COVID-19. Ekonomi DKI Jakarta pada 

triwulan ini terkontraksi sebesar -8,22% (yoy), menurun tajam dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya yang masih tumbuh positif sebesar 5,06% (yoy). 

Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh melemahnya ekonomi global sejalan 

dengan pandemi COVID-19 dan menurunnya aktivitas ekonomi domestik sebagai 

dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah 

penyebaran pandemi COVID-19. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan 

terjadi pada seluruh komponen pengeluaran PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto) DKI Jakarta, dengan kontribusi penurunan terdalam bersumber dari 

pengeluaran Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan Konsumsi Rumah 

Tangga (RT). Investasi tumbuh negatif sebesar -10,36% (yoy) pada triwulan II 2020, 

turun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 

1,64% (yoy). Kontraksi pertumbuhan Investasi bersumber baik dari penurunan 
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aktivitas investasi bangunan maupun nonbangunan. Konsumsi Rumah Tangga 

mengalami kontraksi sebesar -5,23% (yoy) pada triwulan II 2020, turun signifikan 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh sebesar 4,93% 

(yoy). Kontraksi pertumbuhan ekonomi juga bersumber dari Total Ekspor yang 

tumbuh negatif sebesar -12,70% (yoy) atau turun dalam dibandingkan dengan 

capaian triwulan I 2020 sebesar 9,75% (yoy). Dari sisi lapangan usaha (LU), 

kontraksi terdalam terjadi pada LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU 

Transportasi, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan dengan kontraksi 

masing-masing sebesar -34,81% (yoy), -23,45% (yoy), -20,51% (yoy) dan -13,66% 

(yoy). Kontraksi pada berbagai LU tersebut sejalan dengan kontraksi permintaan 

domestik dan total ekspor yang terjadi pada triwulan II 2020. Meskipun demikian 

beberapa LU terkait jasa masih dapat tumbuh positif pada triwulan II 2020, 

diantaranya adalah LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Kesehatan, LU Jasa 

Pendidikan serta LU Jasa Keuangan dan Asuransi. Selanjutnya, pada triwulan III 

2020, kinerja perekonomian DKI Jakarta diprakirakan secara triwulanan (qtq) 

tumbuh positif, namun secara tahunan (yoy) masih mengalami kontraksi meskipun 

tidak sedalam triwulan sebelumnya. Perbaikan aktivitas ekonomi dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya terjadi seiring dengan penerapan PSBB transisi serta 

kontraksi ekonomi global yang berkurang pada semester II. Pada triwulan III hampir 

seluruh komponen pengeluaran diprakirakan masih akan terkontraksi, kecuali 
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Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi LNPRT yang diperkirakan dapat tumbuh 

positif, didukung adanya tambahan pagu COVID-19 untuk belanja K/L 

(Kementerian dan Lembaga) di DKI Jakarta serta persiapan Pemilihan Kepada 

Daerah (Pilkada) pada akhir tahun. Konsumsi RT pada triwulan III 2020 

diprakirakan masih akan terkontraksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

namun membaik dari triwulan II. Hal ini dipengaruhI oleh pemberlakuan PSBB 

transisi yang meningkatkan aktivitas ekonomi secara terbatas. Kontraksi masih 

terjadi karena PSBB transisi belum dapat memperbaiki penghasilan masyarakat 

secara merata dan membentuk sikap hati-hati yang memengaruhi perilaku konsumsi 

new normal. Investasi juga diprakirakan masih terkontraksi pada triwulan III namun 

dengan angka yang membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kontraksi 

Investasi terjadi seiring mundurnya beberapa proyek besar ke tahun berikutnya 

maupun keterbatasan pembiayaan akibat refocusing anggaran ke penanganan 

COVID-19. Sementara itu, Total Ekspor diprakirakan masih akan terkontraksi pada 

triwulan III namun relatif membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Membaiknya kontraksi Total Ekspor seiring dengan membaiknya kontraksi 

ekonomi global dan ekonomi mitra dagang utama. Pertumbuhan ekonomi DKI 

Jakarta pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam sebagai 

dampak pandemi COVID-19. Ekonomi DKI Jakarta pada triwulan ini terkontraksi 

sebesar -8,22% (yoy), menurun tajam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 
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yang masih tumbuh positif sebesar 5,06%  (yoy). Perkembangan ini tidak terlepas 

dari pengaruh melemahnya ekonomi global, sejalan dengan pandemi COVID-19 dan 

menurunnya aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak kebijakan  Pembatasan  

Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. 

Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen 

pengeluaran PDRB DKI Jakarta, dengan kontribusi penurunan terdalam bersumber 

dari Investasi dan Konsumsi Rumah Tangga (RT). Sementara itu, dari sisi lapangan 

usaha (LU), kontraksi terdalam terjadi pada LU Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum, LU Transportasi, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Seiring 

dengan kontraksi perekonomian triwulan II 2020, pangsa perekonomian Jakarta 

terhadap perekonomian nasional turun menjadi 17,17%, dari triwulan sebelumnya 

mencapai 18,10%. Kontraksi ekonomi yang terjadi di DKI Jakarta sejalan dengan 

kontraksi yang cukup dalam  pada  perekonomian  nasional  di triwulan II 2020 

sebesar -5,32% (yoy), dibandingkan dengan capaian triwulan I 2020 sebesar 2,97% 

(yoy). Kontraksi pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2020 terjadi pada 

seluruh komponen pengeluaran PDRB DKI Jakarta, dengan kontribusi penurunan 

terdalam bersumber  dari  Investasi  dan  Konsumsi  RT.   Kontraksi pertumbuhan 

ekonomi juga bersumber dari Total Ekspor. Seiring kontraksi permintaan domestik 

dan ekspor, aktivitas Impor juga mengalami kontraksi.  Kontraksi pada Total Impor 

menjadi faktor penahan kontraksi laju pertumbuhan ekonomi Jakarta yang lebih 
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dalam. Investasi tumbuh negatif   sebesar   -10,36%   (yoy) pada triwulan II 2020, 

turun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh  sebesar 

1,64% (yoy). Dengan perannya mencapai 34,23% pada perekonomian Jakarta, 

kontribusi Investasi pada triwulan II 2020 terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta 

tercatat sebesar -4,06%. Konsumsi RT mengalami kontraksi sebesar -5,23% (yoy) 

pada triwulan II 2020, turun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 

yang masih tumbuh sebesar 4,93% (yoy). Dengan pangsanya yang mencapai 64,39% 

dari perekonomian Jakarta, kontribusi Konsumsi RT pada triwulan II 2020 terhadap 

pertumbuhan ekonomi mencapai -3,07%. Total Ekspor Jakarta pada triwulan II 2020 

tumbuh negatif sebesar -12,70% (yoy) atau turun signifikan dibandingkan dengan 

capaian triwulan I 2020 sebesar 9,75% (yoy). Dengan pangsa mencapai 51,12% pada 

triwulan II 2020, Total Ekspor memberikan kontribusi sebesar -6,47% pada 

pertumbuhan ekonomi Jakarta. Sementara itu kontraksi pada Total Impor 

memberikan kontribusi sebesar -9,26% pada pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan 

II 2020. Konsumsi Rumah Tangga menjadi salah satu sumber utama kontraksi 

pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Pada triwulan II 2020, Konsumsi RT  

mengalami kontraksi    sebesar    -5,23%    (yoy),    turun     signifikan dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh  sebesar  4,93%  (yoy).  

Pertumbuhan  konsumsi masyarakat pada periode ini merupakan yang terendah 

semenjak krisis tahun 1998 karena adanya pandemi COVID-19, yang disertai 
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dengan kebijakan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH), serta 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran 

pandemi COVID-19. Kontraksi Konsumsi RT tersebut terkonfirmasi pula oleh 

Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta triwulan 

II 2020 yang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumsi (IKK) masyarakat berada 

pada level 82,2 (pesimis), turun signifikan dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya yang berada pada level 118,6 (optimis) (Grafik 2.3). Keyakinan 

masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi mengalami penurunan bersumber 

dari penurunan pendapatan rumah tangga sebagai dampak menurunnya aktivitas 

ekonomi dan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hal itu tercermin dari 

penurunan Indeks Penghasilan Konsumen menjadi 55,16 dari triwulan sebelumnya 

117,83 dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja turun menjadi 32,67 dari triwulan 

sebelumnya 87,71. Selain itu, akses rumah tangga kepada kredit perbankan untuk 

keperluan konsumsi juga menunjukkan penurunan pada triwulan II 2020. Kredit 

konsumsi perbankan terkontraksi sebesar -4,20% (yoy) pada triwulan II 2020, turun 

dari triwulan sebelumnya yang masih tumbuh sebesar 4,15% (yoy). Terjaganya 

tingkat inflasi DKI Jakarta pada triwulan II 2020 sebesar 2,18% (yoy) menahan 

kontraksi konsumsi RT lebih lanjut akibat turunnya daya beli. Konsumsi masyarakat 

yang tumbuh melambat terindikasi terjadi pada konsumsi kelompok makanan dan 

minuman, seiring kebijakan physical distancing serta kebijakan PSBB yang 



91 
 

mengakibatkan ditutupnya  beberapa restoran dan rumah makan. Hal ini tercermin 

dari pertumbuhan Penjualan Makanan Minuman berdasarkan Survei   Penjualan   

Eceran   yang   terkontraksi    sebesar -43,35% (yoy) lebih dalam dari triwulan 

sebelumnya yang terkontraksi sebesar -3,02% (yoy). Perkembangan ini sejalan 

dengan pertumbuhan LU Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan II 2020 yang 

tumbuh negatif sebesar -34,81% (yoy) dari sebelumnya tumbuh sebesar 4,54% 

(yoy). Pada kelompok nonmakanan, penurunan konsumsi terjadi pada kelompok 

transportasi dan rekreasi, seiring kebijakan work/study from home serta penutupan 

tempat wisata di DKI Jakarta. Kondisi ini juga terindikasi dari kontraksi 

pertumbuhan penjualan suku cadang dan aksesori kendaraan, penjualan bahan bakar 

kendaraan serta barang rekreasi pada triwulan II 2020. Perkembangan tersebut 

sejalan dengan penurunan pertumbuhan pada LU Transportasi yakni dari 7,78% 

(yoy) pada triwulan I 2020 menjadi -23,45% (yoy) pada triwulan II 2020. Konsumsi 

LNPRT pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar -7,69% (yoy), lebih dalam dari 

kontraksi triwulan sebelumnya yang mencapai -5,44% (yoy), (Grafik 2.9). 

Penurunan kegiatan Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga tercermin 

dari LU Jasa  Perusahaan yang terkontraksi sebesar -7,32% (yoy) pada triwulan II 

2020. Termasuk dalam jasa perusahaan antara lain biro iklan,  konsultan  berbagai  

profesi  (seperti   komunikasi, hukum, keuangan), jasa peneliti, jasa penelitian pasar 

dan jajak pendapat masyarakat. Selain itu, sebagai dampak pandemi COVID-19, 



92 
 

seluruh  pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2020 diundur ke 

penghujung tahun sehingga segala kegiatan terkait persiapan Pilkada belum 

terlaksana. Hal ini berdampak cukup signifikan terhadap Konsumsi LNPRT DKI 

Jakarta mengingat sebagian besar jasa perusahaan yang terlibat berlokasi di Jakarta. 

Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar -8,51% (yoy), 

setelah triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 2,27% (yoy). Secara umum kebijakan 

PSBB dan physical distancing mengakibatkan perlambatan realisasi anggaran 

pemerintah sehubungan berkurangnya aktivitas dan tertundanya pelaksanaan 

beberapa event yang sudah direncanakan sebelumnya. Penurunan pertumbuhan pada 

Konsumsi Pemerintah bersumber dari perlambatan realisasi belanja APBD, 

sementara belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Jakarta masih cukup tinggi. 

Belanja K/L pada triwulan II 2020 tumbuh sebesar 15,62% (yoy), turun dari triwulan 

sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,67% (yoy). Pertumbuhan terutama bersumber 

dari peningkatan belanja bantuan sosial yang tumbuh sebesar 55,50% (yoy) pada 

triwulan II 2020, yang digunakan dalam rangka penanganan COVID-19, serta 

pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Sementara realisasi 

belanja pegawai terkontraksi sebesar -18,34% (yoy). Disisi lain, belanja daerah 

APBD terkontraksi sebesar -31,16% (yoy), turun dibandingkan triwulan sebelumnya 

yang tumbuh sebesar 7,24% (yoy). Kontraksi realisasi APBD terutama bersumber 

dari kontraksi belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. 
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Kontraksi pada realisasi belanja pegawai K/L dan APBD salah satunya sehubungan 

dengan kebijakan pembatasan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 

2020. Kontraksi Konsumsi Pemerintah terutama dipengaruhi lebih rendahnya 

penyerapan belanja APBD dibandingkan dengan historisnya. Realisasi serapan 

belanja  APBD pada triwulan II 2020 sebesar 24,73%, lebih rendah dari rata-rata 

serapan pada triwulan yang sama  selama tiga tahun terakhir yang mencapai 28,34%. 

Sementara serapan belanja K/L di Jakarta pada triwulan II 2020 mencapai 37,63%, 

lebih tinggi dibandingkan dengan rata- rata serapan pada triwulan yang sama selama 

tiga tahun terakhir sekitar 32,44%. Kinerja Investasi pada triwulan II 2020 kembali 

turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Investasi DKI Jakarta pada 

triwulan II 2020 terkontraksi sebesar -10,36% (yoy), turun signifikan dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,64% (yoy). Kontraksi 

pertumbuhan Investasi bersumber baik dari penurunan aktivitas baik investasi 

bangunan maupun nonbangunan. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) mengakibatkan investasi bangunan mengalami perlambatan terutama 

disebabkan keharusan menerapkan protokol kesehatan menyebabkan durasi jam 

kerja yang lebih pendek dan berkurangnya jumlah pekerja lapangan akibat 

keharusan menjaga jarak. Sementara, kontraksi investasi nonbangunan terjadi 

seiring dengan perilaku wait and see pelaku usaha dan belum optimalnya kapasitas 

utilisasi produksi saat ini. Penurunan investasi bangunan tercermin dari kontraksi 
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pertumbuhan LU Konstruksi. Pandemi COVID-19 dan penerapan physical 

distancing di DKI Jakarta berdampak terhadap mundurnya pembangunan Proyek 

Strategis Nasional (PSN) di DKI Jakarta diantaranya LRT Jabodebek Line 1, 2, dan  

3,  proyek MRT Fase II, 6 ruas jalan tol DKI Jakarta dan High Speed Railway    

Jakarta    –    Bandung.    Penurunan    investasi bangunan juga terkonfirmasi dari 

kontraksi pertumbuhan konsumsi semen dan volume impor besi dan baja pada 

triwulan II 2020. Konsumsi semen pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar -

37,25% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang 

terkontraksi sebesar -18,13% (yoy). Sementara kontraksi volume impor besi dan 

baja mencapai -33,47% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada 

triwulan sebelumnya sebesar -10,60% (yoy). Sementara itu, penurunan investasi 

nonbangunan terkonfirmasi oleh hasil liasion Bank Indonesia yang memperlihatkan 

adanya penurunan investasi korporasi pada triwulan II 2020, serta masih 

terkontraksinya pertumbuhan   impor   barang    modal    pada  triwulan II 2020. 

Berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia, selama triwulan II 2020, pelaku usaha 

yang semula merencanakan investasi untuk penambahan kapasitas produksi 

memutuskan untuk menunda, terutama mengingat kapasitas utilisasi produksi saat 

ini belum optimal akibat adanya penurunan permintaan dan   pembatasan   kapasitas   

tenaga   kerja.  Penurunan investasi pada korporasi, diantaranya terjadi pada sektor 

industri pengolahan, jasa keuangan, transportasi dan perdagangan serta perdagangan 
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besar dan eceran. Hal ini juga sejalan dengan penurunan Saldo Bersih Tertimbang 

(SBT) investasi hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II 2020, yang terjadi pada sektor 

industri pengolahan, sektor akomodasi dan makan minum serta sektor perdagangan 

besar dan eceran. Dari sisi pembiayaan, perlambatan Investasi bersumber dari 

investasi swasta dan investasi yang bersumber dari anggaran pemerintah. Lebih 

rendahnya investasi tercermin dari penurunan penyaluran kredit investasi perbankan 

pada triwulan II 2020, serta penurunan realisasi belanja modal K/L di Jakarta. Lebih 

lanjut, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) di Jakarta pada triwulan II 2020 tercatat tertinggi dibandingkan 

dengan provinsi lain di Indonesia (Grafik 2.18). Total PMA dan PMDN di Jakarta 

tumbuh sebesar 3,74% (yoy) pada triwulan laporan, bersumber dari PMDN yang 

tumbuh sebesar 11,73% (yoy) di tengah PMA yang terkontraksi (-6,24%, yoy). 

Kontraksi pertumbuhan tahunan PMA di Jakarta pada triwulan II  2020 antara lain 

disebabkan oleh turunnya PMA dari Singapura yang merupakan negara asal PMA 

terbesar di Jakarta, disusul oleh Jepang, Malaysia, Korea Selatan, dan beberapa 

negara utama lainnya. Secara sektoral, kontraksi pertumbuhan PMA terjadi di sektor 

utama, yakni transportasi, properti (perumahan, kawasan industri dan perkantoran), 

listrik, gas dan air, konstruksi dan beberapa industri, yakni logam, kimia dan 

makanan. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020 juga bersumber 
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dari Total Ekspor yang tumbuh negatif. Penurunan kinerja Total Ekspor pada 

triwulan II 2020 bersumber dari pertumbuhan negatif ekspor produk unggulan DKI 

Jakarta serta ekspor jasa yang semakin terkontraksi, terkait turunnya kunjungan 

wisatawan mancanegara baik untuk kegiatan bisnis maupun leisure. Total Ekspor 

tumbuh negatif sebesar -12,70% (yoy)  atau turun dibandingkan dengan capaian 

triwulan I 2020 sebesar 9,75% (yoy). Kontraksi Total Ekspor terjadi baik pada 

ekspor luar negeri maupun ekspor antardaerah seiring perlambatan ekonomi dunia 

dan penerapan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia. Kontraksi ekspor antar 

daerah tercermin dari penurunan ekspor mobil dan motor domestik. Ekspor mobil 

domestik terkontraksi sebesar -57,02% (yoy) pada triwulan II 2020, turun dari 

triwulan sebelumnya yang tumbuh 93,53% (yoy). Sementara ekspor motor domestik 

terkontraksi sebesar -73,50% (yoy)  pada  triwulan  II  2020,  turun dari triwulan 

sebelumnya yang tumbuh 5,91% (yoy). Selain itu, kontraksi ekspor antardaerah juga 

tercermin dari penurunan kegiatan muat barang di Bandara Soekarno Hatta untuk 

penerbangan domestik pada triwulan II 2020. Penurunan ekspor luar negeri 

kendaraan bemotor juga menjadi sumber kontraksi ekspor luar negeri DKI Jakarta 

pada triwulan II 2020. Hal ini terindikasi dari kontraksi pertumbuhan volume ekspor 

mobil dan alat berat, volume ekspor mobil CBU (Completely Built Up) dan volume 

ekspor kendaraan dan bagiannya ke luar negeri. Kontraksi ekspor luar negeri juga 

terlihat dari penurunan kegiatan muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok serta 
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kegiatan muat barang di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan internasional. 

Volume muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok pada triwulan II 2020 tercatat 

tumbuh sebesar -52,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya yang tumbuh sebesar -23,77% (yoy). Sementara itu, volume muat 

barang di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan internasional tumbuh sebesar 

-26,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang 

tumbuh sebesar -18,16% (yoy). Ekspor luar negeri jasa juga mengalami kontraksi, 

bersumber dari hampir tidak adanya kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) 

ke Jakarta, yang dipicu oleh kebijakan pembatasan pergerakan manusia untuk 

mencegah meluasnya penyebaran  COVID-19. Pada triwulan II 2020 pertumbuhan 

kunjungan wisman tercatat sebesar -99,68% (yoy), terkontraksi semakin dalam 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -42,70% (yoy) (Grafik 2.24). 

Rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara juga tercermin   dari terbatasnya 

rata-rata tingkat hunian hotel yang hanya mencapai 23,54%, turun dari triwulan 

sebelumnya 47,53%. Impor yang tumbuh negatif sebesar -14,54%  (yoy) pada 

triwulan II 2020, menjadi faktor penahan kontraksi laju pertumbuhan ekonomi 

Jakarta lebih dalam lagi. Kontraksi Impor terjadi pada impor luar negeri dan impor 

antardaerah. Kontraksi impor luar negeri terkonfirmasi dari kontraksi volume barang 

impor luar negeri pada triwulan II 2020 sebesar -10,49% (yoy), lebih dalam dari 

triwulan sebelumnya -7,63% (yoy). Kontraksi impor luar negeri pada triwulan II 



98 
 

2020 terutama bersumber dari kontraksi impor barang modal dan bahan baku, seiring 

dengan perlambatan Investasi dan Konsumsi RT. Volume impor barang modal 

mengalami pertumbuhan negatif sebesar -33,64% (yoy), terkontraksi lebih dalam 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -21,42% (yoy). Sementara 

itu, volume impor bahan baku terkontraksi sebesar -11,49% (yoy), lebih rendah dari 

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -6,98% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, 

seiring dengan kontraksi pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi, 

kinerja pertumbuhan sektor terkait juga mengalami kontraksi. Beberapa LU yang 

terkait dengan Konsumsi Rumah Tangga seperti LU Perdagangan, LU Penyediaan 

Akomodasi Makan Minum dan LU Transportasi mengalami kontraksi pada triwulan 

II 2020. Namun, Konsumsi Rumah Tangga yang terkait dengan kontraksi LU 

Konstruksi dan LU Industri Pengolahan sejalan dengan penurunan kinerja Investasi. 

Dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan II 2020, 

struktur perekonomian Provinsi DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU 

Perdagangan, LU Jasa Keuangan dan Asuransi,  LU  Konstruksi  dan LU Industri 

Pengolahan dengan bobot terhadap PDRB masing-masing sebesar 16,34%, 11,09%, 

10,82% dan 10,37%. Kontraksi yang terjadi pada tiga sektor utama yakni LU 

Perdagangan, LU Konstruksi dan Perdagangan; jasa masih tumbuh positif sehingga 

menahan kontraksi Konsumsi Rumah Tangga  lebih  lanjut,  diantaranya LU Jasa 

Keuangan dan Asuransi, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Kesehatan dan 
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Kegiatan Sosial dan LU Jasa Pendidikan. Sementara itu, 3 Struktur perekonomian 

Jakarta menurut Lapangan Usaha (LU) didominasi oleh empat lapangan usaha 

utama, yaitu LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 

LU jasa keuangan dan asuransi, LU konstruksi dan LU industri pengolahan  

(berdasarkan LU Industri Pengolahan serta perlambatan pertumbuhan LU Jasa 

Keuangan dan Asuransi mengakibatkan menurunnya kontribusi sektor utama 

terhadap kinerja ekonomi DKI Jakarta pada triwulan II 2020. Kontribusi LU 

Perdagangan turun dari 0,32% pada triwulan I 2020 menjadi -2,16% pada triwulan 

ini, kontribusi LU Jasa Keuangan dan Asuransi turun dari 1,76% menjadi 0,08%, 

kontribusi LU Konstruksi turun dari 0,29% menjadi -1,12% dan kontribusi LU 

Industri Pengolahan turun dari -0,18% menjadi -2,38%. Lapangan Usaha 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. LU Perdagangan 

terkontraksi pada triwulan II 2020. LU Perdagangan pada triwulan II 2020 tercatat 

tumbuh negatif sebesar -13,66% (yoy), turun dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya yang masih  tumbuh 2,02%  (yoy).  Kontraksi  pertumbuhan  LU  

Perdagangan penjualan barang rumah tangga menjadi -79,85% ( yoy) dari 

sebelumnya 6,46% (yoy), penjualan bahan bakar kendaraan menjadi -46,18% (yoy), 

serta suku  cadang dan aksesoris kendaraan menjadi -46,37% (yoy) dari sebelumnya 

-4,41% (yoy). Sementara itu, penjualan makanan dan minuman tumbuh negatif pada 

penjualan ritel, namun mengalami peningkatan pada penjualan melalui e-commerce.  
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Selain itu penurunan penjualan kendaraan bermotor turut menjadi sumber kontraksi 

lapangan usaha ini. Penjualan mobil selama triwulan II 2020 terkontraksi sebesar -

68,67% (yoy), lebih dalam dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -13,57% 

(yoy), sementara penjualan sepeda motor terkontraksi sebesar -79,79% (yoy), lebih 

dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi  -6,46%  (yoy).  

Penurunan  penjualan mobil disebabkan turunnya konsumsi masyarakat sebagai 

dampak pembatasan aktivitas masyarakat selama masa tanggap darurat COVID-19 

di Jakarta, yang berimbas pada penutupan sementara pusat perbelanjaan dan mal 

periode 10 April sampai dengan 14 Juni 2020. Selain itu masyarakat kini lebih 

memprioritaskan membeli kebutuhan  utama  seperti  kebutuhan  bahan   makanan 

dan kesehatan. Kontraksi pada LU Perdagangan tercermin dari aktivitas 

perdagangan ritel di DKI Jakarta. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, aktivitas perdagangan ritel 

pada triwulan II 2020 terkontraksi semakin dalam jika dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya untuk kategori barang rekreasi menjadi -82,85% (yoy) dari 

sebelumnya -13,44% (yoy), dan sepeda motor sejalan dengan perkembangan indeks 

konsumsi barang tahan lama pada triwulan II 2020 sebesar 77,28 turun dibandingkan 

triwulan I 2020 sebesar 107,24. Penurunan kinerja LU Perdagangan, juga tercermin 

dari penurunan penjualan korporasi. Hal ini ditunjukkan dengan likert scale pada 

Liaison Bank Indonesia. Likert scale total penjualan korporasi pada triwulan II 2020 
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sebesar LS -2,67, turun dibandingkan dengan triwulan I 2020 sebesar LS 0,44. 

Lapangan usaha Industri Pengolahan terkontraksi lebih dalam pada triwulan II 2020. 

Hal ini sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya kebijakan 

PSBB sehingga hampir seluruh aktivitas industri terhenti, kecuali industri makanan 

dan minuman serta  farmasi.  LU  Industri  Pengolahan pada triwulan II 2020 tercatat 

kontraksi sebesar -20,51% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 

triwulan sebelumnya yang  tercatat  sebesar  -1,47%  (yoy).  Hal ini sejalan dengan 

hasil Liaison Bank Indonesia pada Sektor Industri Pengolahan. Likert scale total 

penjualan industri pengolahan pada triwulan II 2020 sebesar -0,84, turun 

dibandingkan dengan triwulan I 2020 sebesar 0,56. Penurunan LU Industri 

Pengolahan juga terindikasi dari kontraksi konsumsi listrik industri di DKI Jakarta 

pada triwulan II 2020 sebesar -29,16% (yoy), lebih dalam dari kontraksi triwulan 

sebelumnya sebesar -5,27% (yoy), serta penurunan kapasitas utilisasi industri 

pengolahan berdasarkan hasil SKDU (Survei Kegiatan Dunia Usaha) triwulan II 

2020 sebesar 57,24%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 

sebesar 69,55%, Sejalan dengan kontraksi industri pengolahan, volume impor bahan 

baku pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar -11,49% (yoy), lebih dalam dari 

kontraksi triwulan sebelumnya -6,98% (yoy). Kontraksi LU Industri Pengolahan 

bersumber dari penurunan pertumbuhan industri barang galian bukan logam dan 

industri logam dasar, seiring kontraksi pertumbuhan pada LU Konstruksi, serta 
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penurunan pertumbuhan industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, 

optik dan peralatan listrik serta industri tekstil dan pakaian jadi, seiring kontraksi 

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan II 2020. Hal ini tercermin dari nilai Saldo 

Bersih Tertimbang (SBT) pada SKDU triwulan II 2020 untuk masing-masing 

subsektor industri pengolahan tersebut yang bernilai negative. Kontraksi LU Industri 

Pengolahan juga bersumber dari penurunan kinerja industri unggulan DKI Jakarta 

yaitu industri alat angkut, terindikasi dari produksi mobil pada triwulan II 2020 yang 

terkontraksi cukup dalam sebesar -85,02% (yoy). LU Konstruksi tumbuh negatif, 

sejalan dengan terbatasnya aktivitas pembangunan infrastruktur di Jakarta. LU 

Konstruksi pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar -9,79% (yoy), dari 

sebelumnya tumbuh 2,41% (yoy) pada triwulan I 2020. Kondisi ini sejalan dengan 

penurunan kinerja Investasi yang sebagian besar merupakan kegiatan investasi 

bangunan. Dengan diberlakukannya physical distancing dalam rangka pencegahan 

COVID-19, denyut aktivitas pembangunan fisik berbagai infrastruktur menjadi lebih 

lambat bahkan sebagian terhenti. Penurunan kinerja LU Konstruksi juga tercermin 

pada kontraksi pertumbuhan konsumsi semen dan volume impor besi dan baja yang 

dipergunakan sebagai material konstruksi. Kontraksi pada  LU  konstruksi  di  

Jakarta  tertahan  dengan masih berlanjutnya pekerjaan konstruksi LRT Jakarta-

Bogor- Depok-Bekasi (Jabodebek), yang telah mencapai 72,5% pada triwulan II 

2020, dengan pembangunan ruas Cawang-Cibubur telah tercapai sebesar 86,6%, 
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ruas Cawang-Dukuh Atas sebesar 67,5%, dan ruas Cawang- Bekasi Timur sebesar 

66,3%. Selain itu, proses kontruksi beberapa proyek besar di Jakarta juga masih 

berlanjut meskipun mengalami perlambatan, diantaranya proyek pembangunan 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dengan progres kontruksi mencapai 53%, 

proyek pembangunan jalan tol Seksi A (Kelapa Gading – Pulo Gebang) dengan 

progres kontruksi mencapai 67,1%, serta pembangunan Jakarta International 

Stadium (JIS) dengan progress kontruksi mencapai 23,85%. Peran sektor swasta 

pada LU Konstruksi juga masih terbatas, yang terindikasi dari pertumbuhan supply 

properti pada triwulan II 2020 yang  melambat,  yaitu dari 0,005% (yoy) pada 

triwulan I 2020 menjadi -0,002% (yoy) pada triwulan II 2020, sejalan dengan 

turunnya permintaan properti komersial di Jakarta dari 0,04% (yoy) pada triwulan I 

2020 menjadi -0,06% (yoy) pada triwulan II 2020). Penyaluran kredit ke sektor 

konstruksi pada triwulan II 2020 (2,99%, yoy) juga melambat dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya (8,66%, yoy). Belum optimalnya tingkat okupansi, masih 

tingginya ketersediaan properti serta merebaknya pandemi COVID-19, 

menyebabkan pengembang menahan diri untuk menambah supply properti pada 

triwulan II 2020. Dari sisi penawaran, LU Jasa Keuangan merupakan sektor utama 

yang masih tumbuh positif pada   triwulan II 2020. LU Jasa Keuangan tercatat 

tumbuh sebesar 0,80% (yoy), namun turun signifikan dari pertumbuhan triwulan 

sebelumnya yang sebesar 15,82% (yoy). Dengan pertumbuhan tersebut, LU Jasa 
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Keuangan berkontribusi sebesar 0,08% terhadap  total  pertumbuhan  triwulan ini, 

turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,76%. Perlambatan LU 

Jasa Keuangan terutama bersumber dari penurunan Nilai Tambah Bruto (NTB) Bank 

Umum pada triwulan II 2020 menjadi sebesar -3,04% (yoy), lebih rendah dari 

triwulan sebelumnya (31,81, yoy). Selain LU Jasa Keuangan, lapangan usaha 

lainnya yang masih tumbuh positif pada triwulan II 2020 adalah LU Informasi dan 

Komunikasi, LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta LU Pendidikan (Grafik 

2.46). LU Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 12,71% (yoy) pada triwulan 

II 2020, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 9,16% (yoy), sejalan 

dengan peningkatan penggunaan internet untuk mendukung kegiatan work/school 

from home. LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tercatat tumbuh sebesar 9,65% 

(yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 10,13% (yoy). 

Pertumbuhan LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sejalan dengan peningkatan 

jasa kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Sementara itu, LU 

Pendidikan tumbuh sebesar 0,89% (yoy), turun dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya 7,70% (yoy). Di sisi lain, beberapa lapangan usaha lainnya turut 

mengalami kontraksi pada triwulan II 2020, yaitu LU Akomodasi dan Makanan 

Minuman, dari 4,54% (yoy) pada triwulan I 2020, menjadi -34,81% (yoy) pada 

triwulan II 2020; LU Transportasi dan Pergudangan, dari 7,78% (yoy) pada triwulan 

I 2020, menjadi -23,85% (yoy) pada triwulan II 2020; dan LU Jasa Perusahaan, dari 
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3,81% (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi -7,32% (yoy) pada triwulan II 2020), 

sejalan dengan perlambatan Konsumsi Rumah Tangga. Selanjutnya, pada triwulan 

III 2020, kinerja perekonomian DKI Jakarta diprakirakan secara triwulanan (qtq) 

tumbuh positif, namun secara tahunan (yoy) masih mengalami kontraksi meskipun 

tidak sedalam triwulan sebelumnya. Perbaikan aktivitas ekonomi dibandingkan 

triwulan sebelumnya terjadi seiring dengan penerapan PSBB transisi serta kontraksi 

ekonomi global yang berkurang pada semester II. Pada triwulan III hampir seluruh 

komponen pengeluaran diprakirakan  masih akan terkontraksi, kecuali Konsumsi 

Pemerintah dan Konsumsi LNPRT yang diperkirakan dapat tumbuh positif, 

didukung adanya tambahan pagu COVID-19 untuk belanja K/L serta persiapan 

Pilkada pada akhir tahun. Konsumsi RT pada triwulan III 2020 diprakirakan masih 

akan terkontraksi dibanding tahun sebelumnya namun membaik dari triwulan II 

terutama karena pemberlakuan PSBB transisi meningkatkan aktivitas ekonomi 

secara terbatas. Kontraksi masih terjadi karena PSBB transisi belum dapat 

memperbaiki penghasilan masyarakat secara merata, sementara sikap hati-hati 

masyarakat memengaruhi perilaku konsumsi new normal. Investasi juga 

diprakirakan masih   terkontraksi   pada   triwulan III dengan angka yang relatif 

membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Kontraksi Investasi terjadi seiring 

mundurnya beberapa proyek besar ke tahun berikutnya, seperti MRT, jalan tol, dan 

LRT Jakarta, akibat protokol COVID-19    dalam    konstruksi    maupun    
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keterbatasan pembiayaan akibat refocusing anggaran ke penanganan COVID-19. 

Sementaraitu, Total Ekspor diprakirakan masih akan terkontraksi pada triwulan III, 

namun relatif membaik dari triwulan sebelumnya. Membaiknya kontraksi Total 

Ekspor seiring dengan membaiknya kontraksi ekonomi global dan ekonomi mitra 

dagang utama. Konsumsi RT pada triwulan III 2020 juga diprakirakan secara 

triwulanan (qtq) tumbuh positif, namun secara tahunan (yoy) masih mengalami 

kontraksi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Membaiknya Konsumsi RT 

secara triwulanan karena pemberlakuan PSBB transisi yang meningkatkan aktivitas 

ekonomi secara terbatas. Kontraksi tahunan masih terjadi karena PSBB transisi 

belum membuka seluruh aktivitas ekonomi sehingga penghasilan masyarakat dan 

lapangan pekerjaan masih terbatas dibandingkan tahun lalu. Selain itu terdapat 

COVID-19 phobia yang membuat masyarakat masih berhati-hati dalam melakukan 

aktivitas konsumsi offline. Perbaikan   penghasilan   masyarakat   dan  ketersediaan 

lapangan kerja saat ini dan kedepan terindikasi dari Indeks Penghasilan Konsumen 

dan ekspektasi 6 bulan yang akan datang serta Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja 

dan ekspektasi 6 bulan yang akan datang. Kedua indeks tersebut mengalami 

peningkatan pada bulan Juli 2020 dibandingkan dengan periode sebelumnya 

berdasarkan Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI 

Jakarta. Indeks Penghasilan Konsumen pada bulan Juli 2020 sebesar 54,9 meningkat 

dari bulan Juni 2020 sebesar 48,6, namun masih berada pada level pesimis (di bawah 
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100), sementara Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada bulan Juli 2020 sebesar 

31,3, naik dari bulan Juni 2020 sebesar 26,3. Survei Konsumen juga 

mengindikasikan peningkatan konsumsi masyarakat pada triwulan III 2020. Tingkat 

keyakinan secara umum lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yang 

tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Ekspektasi  Konsumen, dan 

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini pada survei bulan Juli 2020, yang meningkat dari 

posisi bulan Juni 2020. Peningkatan  konsumsi  terindikasi terjadi pada kategori 

makanan dan  minuman,  suku  cadang dan aksesori kendaraan, bahan bakar 

kendaraan, dan barang rumah tangga seperti tercermin dari hasil Survei Penjualan 

Eceran Bank Indonesia pada bulan Juli 2020 yang menunjukkan peningkatan. Dari 

aspek pembiayaan, kontraksi penyaluran kredit konsumsi khusus kepada debitur 

rumah tangga pada bulan Juli 2020 tidak sedalam kontraksi bulan sebelumnya. 

Perbaikan konsumsi secara triwulanan (qtq) juga terindikasi dari kenaikan jumlah 

penumpang transportasi umum serta beberapa penerimaan pajak memasuki triwulan 

III 2020. Jumlah rata-rata penumpang perhari pada MRT, LRT Jakarta dan Bus 

Transjakarta pada bulan Juli dan Agustus meningkat jika dibandingkan dengan rata-

rata penumpang perhari pada triwulan II 2020. Sementara dari sisi penerimaan 

beberapa pajak daerah, pada dua minggu pertama bulan Juli telah lebih tinggi dari 

bulan Juni, yakni pajak Hotel, pajak Restoran, PBB-KB dan pajak Reklame. Pada 

triwulan III 2020, Konsumsi Pemerintah diprakirakan tumbuh positif didukung 
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adanya tambahan pagu untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) APBN di 

Jakarta, di tengah penurunan belanja APBD karena refocusing anggaran ke 

penanganan COVID-19. Pagu belanja K/L di Jakarta meningkat 11,76% jika 

dibandingkan dengan pagu tahun 2019 atau meningkat 14% jika dibandingkan 

dengan pagu awal tahun sebelum COVID-19. Peningkatan pagu terutama bersumber 

dari peningkatan pagu belanja bantuan sosial untuk penanggulangan dampak 

COVID-19 yang meningkat sebesar 69,83% jika dibandingkan dengan pagu tahun 

2019 atau meningkat 88,07% jika dibandingkan dengan pagu awal tahun. 

Peningkatan penyaluran bantuan sosial APBN di Jakarta pada triwulan III 2020 

diperkirakan akan mendorong pertumbuhan Konsumsi Pemerintah pada triwulan III 

2020. Investasi pada triwulan III 2020 juga diprakirakan secara triwulanan (qtq) 

tumbuh positif, namun secara tahunan (yoy) masih mengalami kontraksi meskipun 

tidak sedalam triwulan sebelumnya. Kontraksi pertumbuhan Investasi  bersumber  

dari  penurunan  aktivitas investasi bangunan dan nonbangunan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Kontraksi investasi bangunan terjadi seiring dengan 

mundurnya beberapa proyek besar ke tahun berikutnya akibat penerapan protokol 

COVID-19 pada kegiatan konstruksi dan keterbatasan pembiayaan akibat refocusing 

anggaran ke penanganan COVID-19. Beberapa proyek investasi bangunan di DKI 

Jakarta yang mengalami perlambatan diantaranya 6 Ruas Jalan Tol DKI Jakarta, 

LRT Jabodebek, MRT Fase II, LRT Jakarta Fase 2, Program 35.000 MW di Pulau 
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Jawa dan High Speed Railway Jakarta – Bandung. Dari sisi investasi non bangunan, 

beberapa indikator menunjukkan perbaikan yang masih terbatas, diantaranya 

peningkatan volume impor barang modal dan volume impor mesin dan peralatan 

listrik serta peningkatan aktivitas investasi pada korporasi yang tercermin dari hasil 

likert scale Liaison sampai dengan bulan Agustus 2020. Perbaikan Investasi pada 

triwulan III 2020 juga tercermin dari perkembangan kredit investasi pada Juli 2020 

yang mengalami peningkatan. Total Ekspor pada triwulan III 2020 juga diprakirakan 

secara triwulanan (qtq) tumbuh positif, namun secara tahunan (yoy) masih 

mengalami kontraksi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Perbaikan Total 

Ekspor terjadi baik pada ekspor luar negeri maupun ekspor antardaerah sehubungan 

dengan membaiknya kontraksi ekonomi global dan ekonomi mitra dagang utama 

serta perkiraan membaiknya  kontraksi ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. 

Perbaikan  ekspor luar negeri berasal dari ekspor otomotif, meski masih terbatas. 

Sementara itu, ekspor jasa berupa kunjungan wisatawan mancanegara belum terlihat 

membaik, baik kunjungan terkait bisnis maupun leisure. Perkiraan perbaikan ekspor 

otomotif tercermin dari peningkatan ekspor  mobil  CBU/Completely  Build  Up dan 

ekspor mobil luar negeri pada bulan Juli 2020 yang menunjukkan peningkatan jika 

dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun masih terkontraksi jika 

dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Seiring perkembangan permintaan 

domestik dan ekspor luar negeri, pada triwulan III 2020 impor luar  negeri juga 
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diprakirakan secara triwulanan (qtq) tumbuh positif, namun secara tahunan (yoy) 

masih mengalami kontraksi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. 

Perbaikan kinerja impor luar negeri tercermin dari mulai meningkatnya volume 

impor barang luar negeri dan aktivitas bongkar di pelabuhan Tanjung Priok sejak 

bulan Juni 2020. LU Perdagangan pada triwulan III 2020 diprakirakan secara 

triwulanan (qtq) tumbuh positif, namun secara tahunan (yoy) masih mengalami 

kontraksi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Perbaikan pertumbuhan LU 

Perdagangan sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat sebagai dampak 

mulai  diberlakukannya PSBB transisi dan dibukanya kembali pertokoan serta pusat 

perbelanjaan pada triwulan III 2020. Indikasi perbaikan pertumbuhan LU 

Perdagangan terkonfirmasi oleh pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang 

meningkat sebagaimana hasil Survei Penjualan Eceran Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juli 2020. Selain itu, penjualan mobil di 

DKI Jakarta juga mulai mengalami peningkatan pada bulan Juli 2020 jika 

dibandingkan dengan bulan sebelumnya, meskipun masih terkontraksi -59,8% (yoy) 

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbaikan LU Perdagangan juga 

terlihat dari Indeks Konsumsi Barang-Barang Kebutuhan Tahan   Lama pada bulan 

Juli 2020 yang meningkat menjadi 73,14, meningkat dibandingkan dengan bulan 

sebelumnya 70,81, meskipun masih berada pada level pesimis. Kontraksi pada LU 

ini juga tercermin dari kredit ke sektor perdagangan yang masih tumbuh negatif pada 
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Juli 2020. LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2020 diprakirakan secara 

triwulanan (qtq) tumbuh positif, namun secara tahunan (yoy) masih mengalami 

kontraksi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Penerapan PSBB transisi  

kepada  sektor  industri  yang  dimulai semenjak 8 Juni 2020 diprakirakan 

mendorong peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2020, 

meskipun masih terbatas, mengingat jumlah pekerja yang beroperasi maksimal 50%  

dari  kapasitas.  Selain itu permintaan yang masih rendah juga mengakibatkan 

industri belum meningkatkan produksinya.  Kontraksi LU   Industri   Pengolahan   

diprakirakan   bersumber dari industri unggulan DKI Jakarta yaitu industri alat 

angkut, terindikasi dari produksi mobil pada bulan Juli 2020 yang hanya mencapai 

24,3 ribu unit  atau terkontraksi sebesar -79,6% (yoy). Namun, produksi mobil pada 

bulan Juli menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata triwulan II 

2020 yang mencapai 13,8 unit per bulan. Perbaikan LU Industri Pengolahan pada 

triwulan III 2020 juga terindikasi dari peningkatan penggunaan listrik untuk industri 

di Jakarta pada bulan Juli 2020 yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

bulan sebelumnya, meskipun masih terkontraksi jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. LU Konstruksi pada triwulan III 2020 diprakirakan secara triwulanan 

(qtq) tumbuh positif, namun secara tahunan (yoy) masih mengalami kontraksi 

meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya, sejalan dengan kinerja Investasi yang 

menunjukkan peningkatan. Proses konstruksi beberapa Proyek Strategis Nasional 
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(PSN) Prioritas di Jakarta masih tetap berlangsung pada periode penerapan PSBB 

dan physichal distancing namun dengan kinerja yang melambat, akibat adanya 

kebijakan pembatasan kapasitas tenaga kerja. Kontraksi LU Konstruksi di Jakarta 

tercermin dari pertumbuhan konsumsi semen pada bulan Juli 2020 yang masih 

terkontraksi -40,2% (yoy), namun meningkat jika dibandingkan dengan bulan 

sebelumnya. Sementara, penyaluran kredit perbankan ke sektor konstruksi pada Juli 

2020 tumbuh sebesar 0,8% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan 

sebelumnya yang tumbuh 3,0% (yoy). LU Jasa Keuangan pada triwulan III 2020 

diprakirakan masih tumbuh terbatas sejalan dengan perlambatan ekonomi, yang 

berdampak pada menurunnya penyaluran kredit di tengah pertumbuhan DPK yang 

masih cukup tinggi. Sampai dengan Juli 2020, kredit bank umum terkontraksi -

1,18% (yoy) dan DPK masih tumbuh 11,68% (yoy) menjadi sebesar 9,18%, turun 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,81%. Perkembangan 

industri alat angkut di wilayah DKI Jakarta semakin tertekan dengan adanya 

pandemi COVID-19. Pada awal pemberlakuan PSBB, industri otomotif DKI Jakarta 

berhenti beroperasi. Tidak adanya izin operasi untuk industri di tier II dan III serta 

tidak tersedianya komponen impor karena lockdown di negara asal mendorong 

industri otomotif untuk sementara memberhentikan produksinya. Dealer kendaraan 

bermotor juga dilarang untuk beroperasi sehingga tidak terdapat penjualan pada 

periode tersebut. Ekspor kendaraan bermotor, baik CBU maupun CKD, juga 
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terganggu  karena negara tujuan ekspor menerapkan kebijakan lockdown. Sejalan 

dengan menurunnya produksi kendaraan bermotor, produksi dan penjualan spare 

part Original Equipment Manufacturer (OEM) juga mengalami penurunan. 

Meskipun demikian, penjualan dari spare part yang bersifat replacement masih lebih 

baik meskipun juga mengalami penurunan. Pandemi COVID-19 telah menurunkan 

optimisme pelaku industri otomotif. Penjualan domestik diproyeksikan hanya 

sebesar 600 ribu unit, sementara ekspor sebesar 175 ribu unit. Jumlah tersebut lebih 

rendah dibandingkan dengan proyeksi pada awal tahun. Penjualan mobil pada 

periode bulan April, Mei, Juni, yang biasanya menjadi momen penting dalam 

penjualan  mobil karena bertepatan dengan momen mudik, mengalami penurunan. 

Permintaan masyarakat akan mobil pada tahun 2020 diperkirakan turun, seiring 

dengan turunnya daya beli akibat PHK dan preferensi masyarakat yang lebih 

memprioritaskan untuk membeli kebutuhan pokok dan kesehatan. Pandemi COVID-

19 sangat memengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 

triwulan II 2020. Pada periode ini, sisi pendapatan maupun sisi belanja mengalami 

kontraksi. Kontraksi Pendapatan Daerah bersumber dari kontraksi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di tengah realisasi Dana Perimbangan yang tumbuh meningkat. 

Penurunan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari 

terbatasnya aktivitas ekonomi di Jakarta selama pandemi COVID-19 dan beberapa 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 
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mendukung pemulihan ekonomi saat pandemi. Sementara itu, Belanja Daerah 

mengalami kontraksi yang bersumber dari Belanja Langsung maupun Belanja Tidak 

Langsung. Sebagian besar komponen belanja tercatat kontraksi pada triwulan 

laporan, kecuali realisasi Belanja Tidak Terduga yang ditujukan untuk penanganan 

kesehatan serta penanganan jaring pengaman sosial termasuk bansos dalam rangka 

penanggulangan dampak COVID-19 dan penanganan dampak ekonomi. Pandemi 

COVID-19 juga memengaruhi Belanja Kementerian Negara / Lembaga (K/L) di 

Provinsi DKI Jakarta. Realisasi belanja tersebut tumbuh melambat pada triwulan II 

2020. Perlambatan bersumber dari perlambatan realisasi Belanja Modal dan realisasi 

Belanja Pegawai yang terkontraksi, di tengah peningkatan realisasi Belanja Barang 

dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos). Pengeluaran untuk penanganan COVID-19 

tercermin dari porsi Belanja Bansos dalam total belanja yang lebih tinggi dari 

historis tiga tahun terakhir, realisasi Pendapatan Daerah tercatat tumbuh sebesar 

8,60% (yoy). Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terkontraksi pada 

triwulan II 2020 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkontraksi 

sebesar -37,24% (yoy) di tengah Dana Perimbangan yang tumbuh sebesar 67,46% 

(yoy). Penurunan PAD bersumber dari penurunan pendapatan Pajak Daerah sebesar 

-35,40% (yoy), Retribusi Daerah sebesar -31,53% (yoy), serta penurunan komponen 

Lain-lain PAD yang mencatat kontraksi sebesar -55,47% (yoy). Sementara itu, 

peningkatan realisasi Dana Perimbangan pada triwulan II 2020 bersumber dari 
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peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) 

masing- masing sebesar 68,05% (yoy) dan 65,73% (yoy). Penurunan pendapatan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dipengaruhi oleh beberapa kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pemulihan 

ekonomi saat pandemi COVID-19, diantaranya adalah: 

(1) Penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah yang muncul sebagai akibat 

dari pelanggaran administrasi perpajakan. Sanksi administrasi yang 

dimaksud seperti keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan 

pelaporan pajak, denda, dan lain sebagainya. Hal ini diputuskan sesuai 

Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020, tentang Penghapusan Sanksi 

Administrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana 

COVID-19. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi berlaku sejak 3 

April 2020 - 29 Mei 2020 dan diberikan secara otomatis oleh sistem untuk 

seluruh jenis pajak daerah tanpa terkecuali. 

(2) Tidak ada kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan  

Perkotaan  (PBB-P2) tahun 2020 (sama dengan PBB-P2 tahun 2019). Selain 

itu, juga dilakukan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan 

pembayaran tunggakan tahun-tahun sebelumnya, terhitung sejak 3 April - 29 

Mei 2020. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 
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Tahun 2020 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan Untuk Tahun 2020. 

(3) Pengurangan pokok pajak daerah khususnya kepada pelaku usaha yang 

terdampak atas pelaksanaan PSBB. Pengurangan ini dapat diberlakukan 

untuk semua jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN 

KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air 

Tanah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB). Wajib pajak 

(pribadi/perusahaan) dapat mengajukan pengurangan pajak maksimal 50%,  

kemudian akan diverifikasi lebih lanjut oleh petugas pajak. Aturan 

pengurangan pajak tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur No. 211 

tahun 2012. 

(4) Pemberian keringanan retribusi daerah   dan/ atau penghapusan sanksi 

administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional 

COVID-19 seperti yang tertera pada Peraturan Gubernur No. 61 tahun 2020. 

Setelah tumbuh terbatas pada triwulan sebelumnya (0,46%, yoy), penerimaan Pajak 

Daerah yang terkontraksi cukup dalam pada triwulan II 2020, yakni sebesar -35,40% 

(yoy), bersumber dari penurunan seluruh komponen pajak kecuali pajak rokok. Tiga 

komponen penerimaan pajak terbesar sampai dengan semester I 2020 berturut- turut 



117 
 

adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBN-KB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan 

PKB yang mencatat pangsa pendapatan pajak terbesar sampai dengan semester I 

2020 mencatat kontraksi sebesar -15,33% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih dalam 

dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -3,92% (yoy). Lebih lanjut, 

realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), yang 

merupakan pangsa terbesar kedua terkontraksi sebesar -43,77% (yoy), setelah pada 

triwulan sebelumnya mencatat pertumbuhan sebesar 5,17% (yoy). Terdapat indikasi 

penurunan realisasi BBN-KB pada triwulan II 2020, seiring dengan penjualan mobil 

baru yang terkontraksi sebesar -89,42% (yoy), jauh lebih dalam dari triwulan 

sebelumnya sebesar -6,67% (yoy). Penurunan pendapatan baik PKB maupun BBN-

KB bersumber dari penurunan pendapatan seluruh jenis kendaraan bermotor. 

Menempati pangsa terbesar ketiga dari realisasi penerimaan Pajak Daerah   semester 

I tahun 2020, realisasi BPHTB pada triwulan II 2020 tercatat kontraksi sebesar -

40,46% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya (-15,86%, yoy). 

Kebijakan penutupan tempat wisata dan industri pariwisata di tengah pandemi 

COVID-19 sejak 10 April 2020 dan pembukaan secara terbatas sejak awal bulan 

Juni 2020 turut memengaruhi penurunan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

dan Pajak Hiburan pada triwulan II 2020. Pajak Hotel dan Restoran masing- masing 

terkontraksi sebesar -77.16% (yoy) dan -71,25% (yoy), setelah pada triwulan 
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sebelumnya masing-masing tumbuh sebesar 3,36% (yoy) dan 6,68% (yoy). 

Sementara itu, Pajak Hiburan terkontraksi sebesar -87,33% (yoy), setelah pada 

triwulan sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 1,27% (yoy). Penurunan pendapatan 

dari ketiga komponen pajak tersebut, sejalan dengan Lapangan Usaha Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum yang tercatat kontraksi sebesar -34,81% (yoy) pada 

triwulan II 2020 (Grafik 3.8). Lebih lanjut, realisasi pendapatan PBB pada triwulan 

laporan tercatat kontraksi sebesar -15,79% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya 

mampu tumbuh sebesar 43,23% (yoy).  

Capaian realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan triwulan II 2020 lebih rendah 

dibandingkan dengan historisnya. Realisasi Pendapatan Daerah  sampai dengan 

triwulan II 2020 tercatat 28,90% dari APBD 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur 

No.37 tahun 2020 (Tabel 3.1), lebih rendah dari capaian pada tiga tahun terakhir 

(Grafik 3.10). Realisasi pendapatan yang lebih rendah tersebut disebabkan 

penurunan capaian PAD, di tengah  peningkatan  capaian  Dana  Perimbangan   pada 

 triwulan II 2020 (Grafik 3.11). Capaian realisasi PAD yang lebih rendah 

bersumber dari penerimaan Pajak Daerah yang tercatat lebih rendah dari historisnya 

karena menurunnya aktivitas ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, 

peningkatan capaian realisasi Dana Perimbangan pada triwulan II 2020 bersumber 

dari peningkatan, baik pada Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Alokasi Khusus 

(DAK) 
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Realisasi Belanja Daerah pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar -31,16% (yoy), 

setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 7,24% (yoy) dan mampu 

tumbuh sebesar 20,97% (yoy) pada triwulan sama tahun sebelumnya (Grafik 3.14). 

Realisasi Belanja Daerah yang terkontraksi pada  triwulan laporan bersumber baik 

dari Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung. Realisasi Belanja 

Langsung pada   triwulan   II   2020   terkontraksi   sebesar -41,82% (yoy). Jika 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan II 2019, realisasi Belanja 

Langsung mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,77% (yoy) dan 

33,99% (yoy). Sementara itu, realisasi Belanja Tidak langsung pada triwulan laporan 

terkontraksi sebesar -22,58% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tercatat 

tumbuh sebesar 11,36% (yoy) dan mencatat pertumbuhan sebesar 12,21% (yoy) 

pada triwulan sama tahun sebelumnya. Ketiga komponen Belanja Langsung   

terkontraksi pada triwulan II 2020. Pangsa terbesar dalam Belanja Langsung pada 

triwulan laporan yakni Belanja Barang dan Jasa terkontraksi sebesar -32,42% (yoy), 

lebih dalam dari triwulan sebelumnya (-1,83%, yoy). Hal tersebut bersumber dari 

penurunan sebagian besar komponen belanja dalam Belanja Barang dan Jasa. Pangsa  

terbesar dari  penurunan  sebagian  besar  komponennya. Lebih lanjut, tidak terdapat 

realisasi Uang Perjalanan Kegiatan Dalam Kota dan Belanja Pegawai BOS pada 

triwulan II 2020. Sementara itu, Belanja Modal tercatat kontraksi sebesar -88,14% 

(yoy) pada triwulan laporan, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh 
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sebesar 50,01% (yoy) dan tumbuh sebesar 6,99% (yoy) pada triwulan sama tahun 

sebelumnya. Penurunan Belanja Modal bersumber dari seluruh komponen belanja 

kecuali Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. Realisasi Belanja Tidak 

Langsung, yang terkontraksi sebesar -22,58% pada triwulan II 2020, bersumber dari 

penurunan Belanja Pegawai, Bantuan Sosial, dan Belanja Hibah.   Belanja   Pegawai   

tercatat   kontraksi sebesar -32,43% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 

terbatas sebesar 0,83% (yoy). Komponen Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah 

yang belum terealisasi pada triwulan I 2020 tercatat kontraksi masing-masing 

sebesar -43,36% (yoy) dan -39,97% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, 

realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan triwulan II 2020 tercatat mencapai 

Rp1,47 triliun yang ditujukan untuk penanganan kesehatan serta untuk penanganan 

jaring pengaman sosial termasuk bansos dalam rangka penanggulangan dampak 

COVID-19. Dengan perkembangan tersebut, penyerapan belanja dari APBD sampai 

dengan triwulan II 2020 lebih rendah dari historisnya. Penyerapan Belanja Daerah 

pada semester I 2020 mencapai 24,73% dari pagu, lebih rendah dari periode sama 

tahun lalu sebesar 31,78% dari pagu. Hal tersebut bersumber dari penyerapan 

seluruh komponen pada Belanja Langsung, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan 

Sosial pada triwulan laporan yang tercatat lebih rendah dari penyerapan pada periode 

sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penyerapan Belanja Tidak Terduga 

pada triwulan II 2020 lebih tinggi dari historis seiring dengan realisasi komponen 
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belanja tersebut untuk penanggulangan dampak COVID-19.Penerimaan 

Pembiayaan DKI Jakarta pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar -

95,12% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya -87,91%, 

(yoy). Hal tersebut disebabkan turunnya komponen Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SILPA) dari Rp 37,67 miliar pada triwulan II 2019 menjadi Rp 29,3 

miliar pada triwulan laporan, serta tidak terdapat realisasi pada komponen 

Penerimaan Pinjaman Daerah pada triwulan laporan. Lebih lanjut, tidak terdapat 

realisasi dari sisi Pengeluaran Pembiayaan pada triwulan II 2020. Realisasi Belanja 

Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta. Pada bulan Juni 2020, pagu 

total anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga (K/L) di Provinsi DKI 

Jakarta   pada   tahun   2020   tercatat   lebih   tinggi  dari tahun sebelumnya. Pagu 

anggaran Belanja K/L tahun 2020 meningkat sebesar 11,76% dari tahun 

sebelumnya. Peningkatan tersebut bersumber dari pagu anggaran Belanja Bantuan 

Sosial, Belanja Barang, dan Belanja Pegawai yang meningkat masing-masing 

sebesar 69,83%, 4,02%, dan 0,41%, di tengah penurunan pagu anggaran Belanja 

Modal sebesar -28,00% (yoy). Pertumbuhan realisasi Belanja K/L di Provinsi DKI 

Jakarta pada triwulan II 2020  mengalami  sedikit  penurunan dari triwulan 

sebelumnya. Belanja K/L mencatat pertumbuhan sebesar 15,62% (yoy) pada 

triwulan laporan, lebih rendah dari triwulan sebelumnya (16,68%, yoy). 

Pertumbuhan realisasi yang lebih rendah tersebut bersumber dari realisasi Belanja 
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Pegawai yang terkontraksi dan perlambatan pertumbuhan Belanja Modal di tengah 

realisasi Belanja Barang dan Bantuan  Sosial  yang  tumbuh  meningkat. Hal tersebut 

seiring dengan pemberlakuan realokasi belanja Pemerintah selama pandemi 

COVID-19 yang terlihat pada porsi Belanja Bansos pada triwulan II 2020 yang lebih 

besar dari triwulan sama tahun sebelumnya, di tengah porsi Belanja Barang dan 

Belanja  Pegawai yang lebih rendah (Grafik 3.22). Dengan perkembangan tersebut, 

capaian realisasi total Belanja K/L di Jakarta sampai dengan triwulan II 2020 tercatat 

sebesar 37,63%, lebih tinggi dari historis tiga tahun terakhir. Pada triwulan II 2020, 

Belanja Barang dan Belanja Pegawai pada APBN terkontraksi sebesar -6,60% (yoy), 

sementara pada APBD terkontraksi lebih dalam, yakni sebesar -31,99% (yoy). Hal 

tersebut turut berkontribusi pada pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 

dalam PDRBDKIJakartayangterkontraksisebesar-8,51% (yoy) pada triwulan 

laporan. Sementara itu, kenaikan Belanja Bantuan Sosial dari APBN dan APBD 

belum cukup dapat menahan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Jakarta yang 

terkontraksi pada triwulan II 2020, seiring dengan penurunan daya beli masyarakat  

selama  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar di Jakarta akibat pandemi COVID-19. 

Selain berpengaruh pada pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, 

pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada melambatnya pertumbuhan 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB Jakarta. PMTB DKI Jakarta 

terkontraksi pada triwulan laporan, sejalan dengan   perlambatan   pertumbuhan   
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realisasi Belanja Inflasi IHK Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II 2020 tetap 

rendah. Pada periode tersebut, inflasi Provinsi DKI Jakarta mencapai 2,18% (yoy), 

lebih rendah dari triwulan sebelumnya (3,22%, yoy). Penurunan inflasi tersebut 

sejalan dengan turunnya permintaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. 

Selain itu, inflasi yang relatif rendah juga didukung oleh menurunnya ekspektasi 

inflasi, terkendalinya harga-harga komoditas yang diatur pemerintah, seperti tarif 

transportasi dan energi, semakin efektifnya program pengendalian inflasi oleh Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta, serta konsistensi kebijakan Bank 

Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter. Perkembangan Inflasi Triwulan II 

2020, Tekanan inflasi di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II 2020 relatif masih 

rendah. Pada periode tersebut, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi DKI 

Jakarta tercatat sebesar 2,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada 

triwulan sebelumnya sebesar 3,22% (yoy), sehingga mendukung tercapainya sasaran 

inflasi nasional sebesar 3,0% ± 1%. Perlambatan inflasi pada triwulan II 2020 terjadi 

hampir di seluruh kelompok pengeluaran kecuali kelompok Kesehatan dan 

kelompok Transportasi. Perlambatan ini terutama didorong oleh kelompok 

Makanan, Minuman, dan Tembakau, Pakaian dan Alas Kaki, serta Penyediaan 

Makanan dan Minuman/ Restoran. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang 

utama inflasi IHK triwulan II 2020 adalah daging ayam ras, emas perhiasan, tarif 

kendaraan roda 2 online, nasi dengan lauk, dan rokok kretek filter. Semua komoditas 
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yang menjadi kontributor utama inflasi tersebut mengalami inflasi lebih tinggi dari 

rata-rata tiga tahun terakhir pada periode yang sama. Sementara itu, komoditas tarif 

kendaraan roda 2 online menjadi komoditas baru dalam keranjang inflasi Survei 

Biaya Hidup (SBH) tahun dasar 2018. Meskipun demikian, terdapat beberapa 

komoditas yang mengalami deflasi pada triwulan II 2020, yaitu angkutan udara, 

bensin, cabai merah, kasur dan bawang putih (Tabel 4.2). Semua komoditas yang 

menjadi kontributor utama deflasi pada triwulan II 2020 tersebut mengalami inflasi 

pada rata-rata tiga tahun sebelumnya. Deflasi yang terjadi pada komoditas-

komoditas tersebut menahan laju inflasi pada triwulan II 2020. Hampir seluruh 

subkelompok Makanan, Minuman dan Tembakau triwulan II 2020 mengalami 

inflasi lebih yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2020 kecuali rokok 

dan tembakau (Grafik 4.2). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat 

mengalami inflasi sebesar 5,18% (yoy) pada triwulan II 2020 dan berkontribusi 

sebesar 1,10% (yoy). Penyumbang utama inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan 

Tembakau pada triwulan II 2020 didominasi oleh komoditas yang tergabung dalam 

subkelompok Makanan terutama daging ayam ras, bawang merah dan daging  sapi. 

Secara umum, inflasi pada kelompok ini disebabkan terganggunya pasokan baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri, serta dampak kebijakan pemerintah. Komoditas 

daging ayam ras merupakan kontributor terbesar inflasi IHK pada triwulan II 2020. 

Komoditas ini mengalami inflasi sebesar 23,73% (yoy). Level tersebut cukup tinggi 
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dibandingkan dengan historis beberapa periode sebelumnya. Level inflasi daging 

ayam ras yang lebih tinggi pernah terjadi pada April 2017 (24,42%, yoy) (Grafik 

4.3). Setelah periode tersebut inflasi komoditas ini relatif lebih rendah, namun 

kembali mencapai level yang tinggi pada triwulan II 2020. Kenaikan harga daging 

ayam ras disebabkan penurunan pasokan daging ayam ras sebagai dampak 

terhentinya produksi Day Old Chick (DOC) pada periode libur Lebaran. Hal tersebut 

terindikasi dari turunnya pasokan daging ayam ras yang masuk ke BUMD Jakarta 

pada bulan Juni 2020 sebesar 4.995 ton, yang lebih rendah dari bulan sebelumnya 

(5.575 ton). Harga rata-rata daging ayam ras pada bulan Juni 2020 mencapai 

Rp37.568/kg pada pantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ) dan Rp41.320/kg pada 

pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Bawang merah 

merupakan penyumbang terbesar kedua setelah daging ayam ras terhadap inflasi 

subkelompok makanan. Bawang merah mencatat inflasi sebesar 19,47% (yoy) pada 

triwulan II 2020. Dibandingkan dengan dua tahun terakhir (tahun 2018-2019), inflasi 

bawang merah pada periode ini relatif tinggi. Bawang merah pernah mencatat inflasi 

yang lebih tinggi dari kondisi triwulan II 2020, yaitu pada bulan Februari 2017 

(45,08%, yoy), dan Januari 2017 (22,70%, yoy). Inflasi bawang merah pada triwulan 

II 2020 terutama disebabkan kondisi sejumlah wilayah sentra produksi bawang 

merah yang masih berada dalam masa tanam, sehingga berpengaruh pada penurunan 

pasokan bawang merah di Pasar Induk Keramat Jati (PIKJ). Harga rata-rata bawang 
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merah pada bulan Juni 2020 mencapai Rp53.250/kg pada pantauan IPJ  dan 

Rp55.500/kg pada pantauan PIHPS. Inflasi daging sapi juga berperan dalam inflasi 

IHK pada periode triwulan II 2020. Inflasi daging sapi tercatat sebesar 8,66% (yoy) 

dan berada pada level  paling tinggi  dari  historisnya. Harga daging sapi perlahan 

meningkat sejak memasuki masa puasa. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 

sebelumnya, harga daging sapi pada tahun 2020 sudah berada pada level yang lebih 

tinggi, dengan fluktuasi harga yang relatif rendah. Pasokan daging sapi di BUMD 

Jakarta pada Juni 2020 tercatat lebih rendah dari bulan sebelumnya, namun masih  

di  atas  kebutuhan  DKI  Jakarta,  yakni  sebanyak ±329 ton/hari. Kondisi ini terus 

menjadi perhatian karena inflasi daging sapi meningkat di tengah persediaan yang 

lebih tinggi dari rata-rata kebutuhan masyarakat. Dari sisi sub kelompok Tembakau 

dan Minuman Beralkohol inflasi yang terjadi tidak lepas dari dampak kebijakan 

kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2020. Penyesuaian harga rokok terhadap 

kenaikan tarif cukai rokok umumnya dilakukan secara bertahap setiap bulan. Dari 

tiga jenis rokok yang disurvei, rokok putih mencatat inflasi tertinggi yakni sebesar 

10,38% (yoy) disusul oleh inflasi rokok kretek dan rokok kretek filter dengan level 

yang sama sebesar 8,86% (yoy) (Grafik 4.6). Secara tahunan, pada triwulan II 2020, 

harga ketiga jenis rokok tersebut mulai mengalami penurunan. Penyumbang terbesar 

kedua inflasi Jakarta pada triwulan II 2020 adalah kelompok Perawatan Pribadi dan 

Jasa Lainnya dengan inflasi sebesar  4,46%  (yoy). Kelompok ini berkontribusi 
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sebesar 0,31% (yoy) terhadap inflasi IHK triwulan II 2020. Inflasi pada kelompok 

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya terutama bersumber dari inflasi emas perhiasan 

sebesar 22,41%, (yoy) (Grafik 4.7). Gejolak harga emas dunia memengaruhi 

pergerakan harga emas perhiasan di Jakarta. Tekanan inflasi lebih lanjut pada 

kelompok ini tertahan oleh deflasi pada komoditas popok bayi sekali pakai (-2,86%, 

yoy). Selanjutnya, inflasi Jakarta triwulan II 2020 disumbang oleh Inflasi 

Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang mencatat inflasi sebesar 3,16% 

(yoy), terutama bersumber dari inflasi komoditas nasi dengan lauk (5,68%, yoy), 

soto (10,34%, yoy) dan mie (9,95%, yoy) (Grafik 4.8). Kelompok ini berkontribusi 

sebesar 0,28% (yoy) terhadap inflasi IHK pada triwulan II 2020. Inflasi pada 

kelompok pengeluaran ini terjadi di tengah kebijakan work from home yang 

diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak triwulan I yaitu 23 Maret 2020. 

Sementara itu, inflasi kelompok Kesehatan tercatat tinggi pada triwulan II 2020, 

yakni sebesar 5,90% (yoy), berada pada level paling tinggi dari historisnya. 

Kelompok pengeluaran ini berkontribusi sebesar 0,16% terhadap inflasi IHK 

triwulan II 2020. Inflasi pada kelompok kesehatan terutama bersumber dari 

komoditas jamu 9,15% (yoy), disusul oleh vitamin 8,49% (yoy) dan obat dengan 

resep 5,31% (yoy) (Grafik 4.9). Kenaikan inflasi yang terjadi pada ketiga komoditas 

tersebut diperkirakan akibat meningkatnya permintaan masyarakat akan produk 

kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah wabah COVID-19. 
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Inflasi kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 

pada triwulan  II 2020 tercatat sebesar 1,76% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok 

ini terutama bersumber dari komoditas sabun detergen bubuk/cair (6,65%, yoy) dan 

gelas minum (25,09%, yoy) (Grafik 4.10). Inflasi sabun detergen bubuk/ cair 

terpantau mengalami inflasi lebih tinggi dari rata- rata tiga tahun sebelumnya sejak 

awal tahun 2020. Sementara itu, inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan 

Bahan Bakar Lainnya pada triwulan II 2020 tercatat lebih rendah dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya yakni sebesar 0,54% (yoy). Lebih rendahnya inflasi 

kelompok ini pada triwulan II 2020 bersumber dari penurunan inflasi komoditas 

sewa rumah dan kontrak rumah. Inflasi sewa rumah terus mengalami penurunan 

setelah mencapai puncaknya pada triwulan I 2019. Penurunan inflasi lebih lanjut 

tertahan oleh kenaikan inflasi yang terjadi pada komoditas bahan bakar rumah 

tangga yang tercatat sebesar 3,39% (yoy). Komoditas bahan bakar secara umum 

dalam tren meningkat sejak April 2020, terutama LPG ukuran 3 kg. Konsumsi bahan 

bakar rumah tangga meningkat, seiring beralihnya masa PSBB ke PSBB transisi, 

yang memberi kelonggaran terbatas terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha. 

Inflasi pada Kelompok Pendidikan tercatat stabil dengan kecenderungan menurun 

pada triwulan II 2020. Inflasi kelompok pengeluaran ini pada triwulan II 2020 

tercatat sebesar 1,79% (yoy). Hingga triwulan  II 2020 tidak ada kebijakan 

pemerintah, yang secara khusus berdampak pada pergerakan harga-harga pada 
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kelompok ini. Penyesuaian harga umumnya dilakukan pada periode awal tahun 

ajaran baru, dan kemudian diikuti secara gradual pada bulan-bulan berikutnya 

dengan besaran yang hampir sama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

memutuskan 13 Juli 2020 sebagai awal tahun ajaran baru. Selanjutnya, inflasi 

kelompok informasi,  Komunikasi, dan Jasa Keuangan pada triwulan II 2020 tercatat 

sebesar 0,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2020 sebesar 

0,92% (yoy) (Grafik 4.13). Lebih rendahnya inflasi pada kelompok ini terutama 

bersumber dari penurunan inflasi komoditas pada subkelompok Peralatan Informasi 

dan Keuangan yaitu Laptop/ notebook (-4,70%, yoy) dan subkelompok Layanan 

Informasi dan Komunikasi yaitu Biaya Pulsa Ponsel (0,00%, yoy). Lebih lanjut, 

inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mencatat inflasi sebesar 0,57% (yoy) 

(Grafik 4.14). Inflasi pada kelompok ini didorong oleh beberapa komoditas terutama 

pada Subkelompok Pakaian yaitu kemeja panjang batik pria, kemeja pendek batik 

pria, celana dalam wanita, dan pakaian olahraga wanita. Sementara inflasi pada 

komoditas seragam sekolah, baik pria maupun wanita menurun seiring diberlakukan 

sekolah dari rumah secara daring atau online di tengah pandemi COVID-19. Pada 

masa pandemi COVID-19, seragam sekolah untuk tahun ajaran baru tidak menjadi 

kebutuhan mendesak. Inflasi kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya pada 

triwulan II 2020 juga tercatat lebih rendah yakni sebesar 0,41% (yoy) (Grafik 4.15). 

Penurunan inflasi pada kelompok pengeluaran ini bersumber dari seluruh 
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subkelompok terutama beberapa komoditas pada  subkelompok Koran, Buku dan 

Perlengkapan Sekolah yaitu pulpen/ bollpoint (-1,13%, yoy) dan tas sekolah (0,74%, 

yoy). Hal ini diperkirakan terjadi karena sebagian besar siswa sekolah masih  belajar  

dari  rumah  dan  menggunakan    laptop/notebook sebagai media belajar. 

 

Kelompok Transportasi mengalami deflasi pada triwulan II 2020 sebesar -0,81%, 

(yoy), tidak  sedalam  deflasi pada triwulan I 2020 (-0,97%, yoy) (Grafik 4.16). 

Deflasi lebih dalam tidak berlanjut pada kelompok ini terutama didorong oleh inflasi 

pada komoditas tarif kereta api yang mencatat inflasi sebesar 41,56% (yoy). 

Melonjaknya inflasi kereta api disebabkan pengoperasian Kereta Api Luar Biasa 

(KLB) pada tanggal 12 Mei sampai dengan 31 Mei 2020. Penumpang yang 

diperbolehkan menggunakan KLB adalah penumpang yang memenuhi syarat dan 

kriteria yang ditetapkan dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan    Penangangan    

COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020. Pengoperasian KLB tersebut karena adanya 

kebijakan pembatasan operasional kereta api sebagaimana tertuang dalam SE Ditjen 

Perkeretapian Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 Mei 2020. Tidak   hanya   

pembatasan   rute   perjalanan,  kapasitas penumpang setiap gerbong pun dibatasi 

hanya 50% dari kapasitas maksimal. Untuk menutupi biaya operasional, penyedia 

jasa menaikkan tarif berkisar 50% - 100% dari harga tarif tiket pada kondisi normal. 

Deflasi kelompok ini juga dipengaruhi oleh deflasi pada subkelompok Jasa 
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Angkutan Penumpang, terutama yang berasal dari turunnya tarif angkutan udara. 

Lebih rendahnya tarif angkutan udara terkait adanya penetapan batas bawah dan 

batas atas baru oleh Kementerian Perhubungan serta adanya Pembatasan Berskala 

Besar (PSBB) di tengah pandemi COVID-19 sehingga jumlah penerbangan dari 

maupun ke Jakarta semakin berkurang. Selain itu, inflasi bensin juga relatif stabil 

dengan kecenderungan menurun pada triwulan II 2020. Terkendalinya inflasi selama 

triwulan II 2020 dipengaruhi oleh berbagai faktor.  

 

Dampak COVID-19 yang semakin meluas telah menurunkan prospek ekonomi 

banyak negara pada tahun 2020, termasuk Indonesia, dan juga Provinsi DKI Jakarta. 

Kondisi terendah diperkirakan telah terlewati pada triwulan II 2020, seiring mulai 

meningkatnya geliat aktivitas dunia usaha dan pergerakan masyarakat pasca PSBB 

yang berakhir di bulan Juni. Meskipun demikian, prospek pemulihan ekonomi dunia 

yang berjalan lambat dan perubahan aktivitas ekonomi dalam kondisi new normal 

diperkirakan akan menyebabkan prospek ekonomi nasional dan Jakarta lebih rendah 

dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Dari sisi harga, inflasi Jakarta pada tahun 

2020 diprakirakan tetap rendah dan mendukung tercapainya target inflasi nasional 

sebesar 3% ± 1%. Penurunan inflasi tersebut sejalan dengan turunnya permintaan 

masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, inflasi yang relatif rendah juga 

didukung oleh menurunnya ekspektasi inflasi, terkendalinya harga-harga komoditas 
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yang diatur pemerintah, seperti tarif transportasi dan energi, semakin efektifnya 

program pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI 

Jakarta, serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas 

moneter. 

 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih berlangsung telah 

membawa kinerja pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 menurun lebih 

rendah dari perkiraan sebelumnya. Ekonomi dunia  pada tahun 2020 diperkirakan 

terkontraksi lebih dalam yang disebabkan lebih rendahnya kinerja ekonomi negara- 

negara maju dari perkiraan sebelumnya. Kinerja ekonomi negara berkembang juga 

menurun, namun tidak separah negara maju. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang 

diperkirakan masih positif pada tahun 2020, menjadi penopang ekonomi negara 

sedang berkembang. Ekonomi Amerika Serikat (AS), yang memiliki peran besar 

dalam perekonomian global diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif yang 

lebih dalam lagi pada tahun 2020, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. 

Kebijakan lockdown AS, yang dilaksanakan pada akhir Maret hingga April 2020, 

mulai dibuka pada Mei 2020. Hal tersebut sedikit memberikan angin segar 

perekonomian AS, yang tercermin dari beberapa indikator yang mulai membaik 

seperti Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) bulan Juni 2020 sebesar 

49,8, membaik dari kondisi Mei (49,6), kemudian meningkat menjadi 50,9 pada Juli, 
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dan berlanjut pada Agustus menjadi 53,6. Namun seiring mobilitas sosial dan 

aktivitas ekonomi yang perlahan meningkat, kasus baru positif COVID-19. kembali 

melonjak dan mengganggu proses pemulihan yang sedang berjalan. Kondisi 

ketenagakerjaan belum pulih kembali, meskipun tingkat pengangguran mulai turun 

menjadi sekitar 10,2% pada Juli 2020, dengan puncak tertinggi pada April 2020 yang 

mencapai 14,7%13. Seiring dengan kondisi ketenagakerjaan, daya beli belum 

menunjukkan perbaikan yang signifikan sehingga konsumsi masih lemah. Dalamnya 

kontraksi pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan II 2020 hingga mencapai -32,9% 

(yoy), serta pertumbuhan negatif pada triwulan I 2020 sebesar -5% (yoy), menjadi 

beban kinerja ekonomi AS untuk keseluruhan tahun 2020, kendati terdapat 

perbaikan ekonomi   pada   triwulan III, dan IV 2020. Hingga akhir tahun 2020 

ekonomi AS diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif  yang lebih besar 

dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Sejalan dengan masih rendahnya 

permintaan, inflasi AS pada akhir tahun 2020 diperkirakan lebih rendah dari tahun 

sebelumnya. Sejalan dengan kondisi ekonomi AS, pertumbuhan ekonomi kawasan 

Eropa (Eurozone) pada triwulan II 2020 lebih buruk dari perkiraan. Pertumbuhan 

ekonomi kawasan Eropa tercatat sebesar -40,3% (yoy) pada triwulan II 2020, jauh 

lebih dalam dari kondisi    triwulan I 2020 yang tumbuh negatif -13,6% (yoy).15 

Relatif parahnya kinerja ekonomi kawasan Eropa pada semester I 2020, menjadi 

faktor penyebab terkontraksinya ekonomi kawasan Eropa untuk keseluruhan tahun 
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2020. Kinerja ekonomi kawasan Eropa pada triwulan III dan IV 2020 dimungkinkan 

membaik, namun belum cukup kuat untuk membawa pertumbuhan ekonomi 

kawasan Eropa tahun 2020 ke zona positive growth. Pembatasan kegiatan 

masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan Eropa telah mampu menahan 

penyebaran COVID-19. Kasus-kasus baru yang ditemukan menjelang akhir triwulan 

II 2020 relatif kecil, sehingga terdapat optimisme kegiatan ekonomi dapat berjalan 

dengan intensitas yang perlahan menguat pada triwulan III dan IV 2020. Dengan 

demikian perlambatan lebih lanjut dapat tertahan. Manufacturing PMI kawasan 

Eropa sudah berada pada kondisi ekspansi sejak Juli 2020 (51,8), dan tetap stabil 

pada Agustus 2020 (51,7). Meskipun demikian, perbaikan aktivitas ekonomi, belum 

diikuti oleh perbaikan tenaga kerja. Ketenagakerjaan masih terkontraksi, sehingga 

dorongan konsumsi relatif masih rendah. Seiring dengan masih terbatasnya tekanan 

permintaan, serta biaya-biaya input yang tidak mengalami perubahan, tekanan 

inflasi kawasan Eropa hingga tahun 2020 diperkirakan rendah. Pandemi COVID-19 

juga telah membawa kondisi perekonomian Jepang melemah cukup signifikan. 

Memburuknya kondisi ekonomi terutama disebabkan turunnya kinerja ekspor, yang 

selanjutnya berdampak padakinerjaindustri Jepang. Halinimemberikansentimen 

negatif dunia usaha terhadap prospek ekonomi Jepang ke depan, sehingga investasi 

(fixed investment) cenderung turun. Manufacturing PMI Jepang, kendati meningkat, 

masih di bawah level 50. Manufacturing PMI Japang pada Agustus 2020 sebesar 
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46,6, lebih tinggi dari periode Juli 2020 sebesar 45,2, mencerminkan belum 

bergairahnya industri di Jepang. Selain itu, pembiayaan terhadap korporasi juga 

rendah, meskipun kondisi sektor keuangan secara umum cukup akomodatif. Dari sisi 

pariwisata (inbound tourism), diperkirakan belum memberikan harapan positif, 

seiring masih diberlakukannya pembatasan melintasi suatu negara. Sementara itu, 

dari sisi harga, inflasi tahun 2020 diperkirakan mendekati 0%, dipicu rendahnya 

harga minyak mentah dan ekspektasi inflasi yang rendah. Ekonomi Tiongkok, 

diperkirakan tetap mampu menikmati pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 

2020, kendati melambat. Langkah-langkah stimulus  pemerintah untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi yang terpuruk karena pandemi COVID-19 menjadi faktor kunci 

kue perekonomian   Tiongkok   tetap   membesar,  meskipun tidak terlepas dari masih 

lemahnya permintaan negara mitra dagang Tiongkok, di samping belum selesainya 

ketegangan politik antara Tiongkok dan AS. Prospek terus membaiknya kondisi 

ekonomi Tiongkok sudah terlihat sejak triwulan II 2020, yang mampu kembali 

tumbuh positif 3,2% (yoy), setelah pada triwulan I 2020 terkontraksi sebesar -6,8% 

(yoy). Manufacturing PMI Tiongkok sudah mencapai level di atas 50 sejak Mei 

(50,7), kemudian terus membaik, dan pada Agustus 2020 berada di level 52,8. 

Dengan perkembangan ini, prospek ekonomi Tiongkok pada triwulan III dan IV 

2020 diperkirakan terus menguat hingga mampu membukukan pertumbuhan positif 

pada akhir tahun 2020. Selanjutnya, dari sisi harga, sejalan pertumbuhan ekonomi 
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yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, inflasi Tiongkok pada tahun 2020 

diperkirakan lebih rendah dari tahun 2019 (2,9%, yoy). Perkembangan indikator 

terkini menunjukkan India berpotensi tumbuh negatif pada tahun 2020. Kebijakan 

lockdown yang diterapkan demi mencegah penyebaran COVID-19, menyebabkan 

kegiatan ekonomi menurun drastis, dan selanjutnya menekan permintaan 

masyarakat, seiring menurunnya pendapatan. Tekanan 

ekonomiyangkuatakibatkebijakanlockdown,mendorong pemerintah India 

melakukan pelonggaran ekonomi bertahap. Pembukaan aktvitas ekonomi secara 

bertahap ternyata menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha, baik produsen maupun 

pemasok. Lingkungan usaha yang belum kondusif tercermin dari Manufacturing 

PMI India bulan Juli 2020 (46,0), yang lebih rendah dari capaian bulan Juni (47,2). 

Perkembangan indeks tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan manufaktur di India 

dalam tren yang menurun. Lebih jauh, ekonomi India tidak hanya didera kontraksi 

ekonomi, tetapi juga menghadapi inflasi yang tinggi, disertai dengan tingkat 

pengangguran yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya dukungan 

konsumsi masyarakat terhadap perekonomian India pada tahun 2020. Lebih lanjut, 

penurunan peringkat kredit oleh Moody’s dan Fitch, dapat menciptakan sentimen 

negatif kondisi investasi di India. Pertumbuhan ekonomi nasional diprakirakan 

membaik pada semester II 2020. Mobilitas masyarakat membaik setelah 

pelonggaran PSBB di berbagai daerah dilakukan terbatas.   Pertumbuhan   ekonomi   
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yang   relatif rendah. Setelah pelonggaran PSBB dilakukan, kasus positif COVID-

19 nasional masih terus bertambah, namun diikuti dengan recovery rate yang 

meningkat dan fatality rate yang terus melandai. Kondisi ini yang mendorong 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya melonggarkan PSBB, namun 

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 

dengan disiplin. Seiring dengan mobilitas manusia yang meningkat perlahan, serta 

aktivitas dunia usaha kembali bergerak, perbaikan ekonomi mulai nampak meskipun 

belum kuat. Mobilitas masyarakat yang meningkat, mendorong peningkatan 

permintaan domestik. Hal ini memberikan dorongan postif bagi perbaikan kondisi 

ekonomi. Aktivitas penjualan eceran mulai menunjukkan perbaikan, terutama 

makanan, minuman dan tembakau, termasuk juga penjualan online. Kondisi 

konsumsi yang membaik didukung oleh optimisme konsumen yang terus meningkat. 

Investasi juga mulai menunjukkan perbaikan, terutama dari sisi investasi bangunan, 

sebagaimana tercermin dari meningkatnya penjualan semen. Sementara itu, 

perbaikan investasi ke depan terindikasi dari semakin membaiknya Prompt 

Manufacturing Index (PMI) dan investasi berdasarkan Survei Kegiatan Dunia 

Usaha. Dukungan pemulihan ekonomi nasional dari sisi fiskal semakin diperbesar. 

Pemerintah telah menempatkan sejumlah dana di perbankan untuk mendukung 

likuiditas dalam merestrukturisasi kredit/pembiayaan, serta pemberian 

kredit/pembiayaan modal kerja bagi UMKM dan koperasi. Dampak COVID-19 
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yang meluas terhadap kondisi ekonomi mendorong pemerintah kembali 

mengeluarkan stimulus menjadi Rp 695,2 triliun untuk mendorong pemulihan 

ekonomi yang lebih cepat. Perbaikan kondisi ekonomi pada semester II 2020 juga 

didorong oleh kontraksi ekspor yang tidak lagi sedalam sebelumnya, sejalan dengan 

prospek perbaikan ekonomi global. Prakiraan volume perdagangan dunia dan harga 

komoditasgloballebihoptimisdariperkiraansebelumnya, sehingga memberikan 

peningkatan optimisme terhadap kinerja ekspor sejumlah komoditas, seperti besi, 

baja, dan bijih logam. Mengikuti perbaikan permintaan domestik dan ekspor, 

kontraksi pertumbuhan impor diperkirakan tidak sedalam perkiraan sebelumnya. 

Impor barang konsumsi mulai menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perbaikan 

konsumsi    rumah    tangga.    Kontraksi ekspor yang diprakirakan lebih rendah dari 

prakiraan sebelumnya juga akan mendorong perbaikan impor bahan baku. 

Sementara itu, impor migas dan impor jasa diprakirakan membaik sejalan dengan 

peningkatan aktivitas ekonomi serta pembukaan mobilitas antarnegara, meskipun 

masih terbatas. Dari sisi harga, inflasi IHK tahun 2020 diprakirakan tetap rendah dan 

stabil dalam kisaran sasarannya. Masih terbatasnya permintaan, akibat 

terdampaknya  daya beli masyarakat oleh pandemi COVID-19 menyebabkan inflasi 

inti terjaga pada level yang rendah, di samping ekspektasi inflasi yang tetap 

terkendali. Permintaan yang masih lemah, di tengah pasokan yang tersedia cukup, 

serta dukungan komitmen pemerintah yang kuat untuk tetap menjaga ketersedaiaan 
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pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok pangan masyarakat selama 

pandemi COVID-19 menyebabkan inflasi volatile food diperkirakan berada pada 

level yang cukup rendah. Selain itu, terjaganya inflasi administered prices juga 

sejalan dengan permintaan yang belum kuat. Bank Indonesia juga memiliki 

komitmen yang kuat serta konsisten menjaga stabilitas harga, dan terus menguatkan 

koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah agar 

sasaran inflasi 3,0% ± 1% pada tahun 2020 dapat tercapai. Prospek Perekonomian 

DKI Jakarta Prospek Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Pengeluaran Dampak dari 

pandemi COVID-19 diprakirakan akan menyebabkan perekonomian Jakarta tahun 

2020 lebih rendah dari tahun 2019. Penanganan pandemi COVID-19 melalui 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah mengurangi aktivitas 

ekonomi selama semester  I  2020  sehingga  lebih  rendah  dari semester I 2019. 

Penerapan PSBB Transisi Fase I memasuki semester II menyebabkan aktivitas 

ekonomi mulai menggeliat dibandingkan semester I. Kendati demikian, peningkatan 

aktivitas tersebut masih terbatas sehingga secara tahunan kegiatan ekonomi pada 

tahun 2020 diperkirakan masih lebih rendah dari tahun 2019. Konsumsi Rumah 

Tangga (RT) diperkirakan tumbuh negatif pada tahun 2020 dibanding tahun 

sebelumnya. Per 28 Agustus 2020 angka persentase kasus positif di Jakarta 

mencapai 6,1%,di atas batas aman sebesar  5%. Seiring dengan hal tersebut, PSBB 

transisi fase 1 kembali diperpanjang dari 28 Agustus 2020 hingga 10 September 
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2020. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini,  maka aktivitas masyarakat dan 

kegiatan usaha masih belum bisa berjalan penuh hingga akhir triwulan III 2020. 

Kondisi ini menjadi salah satu faktor lambatnya proses perbaikan ekonomi di 

Jakarta, yang selanjutnya berdampak pada terbatasnya kemampuan konsumsi 

masyarakat. Untuk keseluruhan tahun, dengan rendahnya Konsumsi RT selama 

triwulan II dan III 2020 dibandingkan dengan periode sama tahun 2019, maka untuk 

keseluruhan tahun 2020, kinerja Konsumsi RT diperkirakan akan tumbuh negatif  

dibandingkan  keseluruhan  tahun 2019. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang 

Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan akan tumbuh negatif 

dibandingkan dengan tahun  sebelumnya. Secara semesteran, kegiatan konsumsi 

LNPRT akan meningkat memasuki semester II 2020 dibandingkan dengan semester 

sebelumnya seiring pelaksanaan Pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia. 

Pesta demokrasi daerah untuk memilih Kepala Daerah di beberapa daerah di 

Indonesia akan dilaksanakan pada Desember 2020. Meskipun Jakarta tidak 

melaksanakan Pilkada, tetapi karena kantor pusat berbagai partai politik berada di 

Jakarta, maka aktivitas kegiatan Pilkada juga terjadi di Jakarta. Meskipun demikian, 

kegiatan terkait Pilkada tersebut masih lebih rendah dengan aktivitas Pemilu pada 

2019 sehingga untuk keseluruhan tahun, aktivitas konsumsi LNPRT pada 2020 

diperkirakan akan tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun 2019. Konsumsi 

Pemerintah diperkirakan akan tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2019 yang 
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bersumber dari stimulus fiskal  penanganan  COVID-19.  Untuk semester II 2020 

konsumsi Pemerintah diperkirakan meningkat dari semester I 2020 yang bersumber 

baik dari belanja kementerian/lembaga (K/L) di Jakarta maupun dari belanja APBD. 

Penyerapan belanja K/L pada semester I 2020 mencapai 37,63% dari pagu, 

sementara belanja APBD mencapai 24,73% dari pagu. Dengan perkiraan sisa pagu 

akan direalisasikan sepenuhnya, maka Konsumsi Pemerintah diperkirakan akan 

mengalami  kenaikan pada semester II 2020. Untuk keseluruhan tahun, Konsumsi 

Pemerintah diperkirakan akan tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya yang bersumber dari belanja K/L di Jakarta. Pagu total Belanja K/L di 

Jakarta per Juni 2020 meningkat dibandingkan dengan pagu pada awal tahun dan 

pagu tahun 2019. Kenaikan pagu   tahun   2020   dibandingkan   dengan   pagu tahun 

2019 terutama terjadi pada pagu Belanja Bansos dan Belanja Barang untuk stimulus 

penanganan COVID-19, sementara pagu Belanja Modal mengalami penurunan. 

Kenaikan pagu tersebut menyebabkan belanja K/L pada semester II 2020 

diperkirakan akan meningkat cukup tinggi, dan membawa konsumsi pemerintah dari  

APBN di Jakarta tumbuh positif selama tahun 2020. Sementara itu, pagu APBD, 

baik pendapatan maupun belanja, diperkirakan mengalami penurunan dari pagu awal 

tahun dan pagu tahun sebelumnya akibat dampak COVID-19. Penurunan belanja 

daerah tersebut terjadi di tengah kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pagu BTT 

dalam Pergub No. 37/2020 mencapai Rp2,897 miliar, meningkat dari pagu tahun 
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sebelumnya maupun pagu awal tahun dan diperkirakan masih akan kembali 

meningkat hingga mencapai Rp5 triliun. Kinerja Investasi (Pembentukan Modal 

Tetap Bruto, PMTB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 diprakirakan menurun dari 

tahun 2019. Sejak beberapa periode terakhir, investasi di DKI lebih ditopang oleh 

proyek- proyek infrastruktur pemerintah. Pada masa COVID-19 sektor konstruksi 

merupakan sektor yang dikecualikan dalam pelaksanaan PSBB. Kendati demikian 

pelaksanaan pekerjaan tetap mengikuti protokol COVID-19, yaitu menjaga jarak, 

yang berarti jumlah pekerja di lapangan harus dibatasi. Akibat dari kondisi ini proses 

pengerjaan proyek berjalan jauh lebih lambat. Sementara itu, untuk proyek-proyek 

yang belum memulai pembangunan fisik, dan masih pada tahap penyelesaian yang 

bersifat paper work, menjadi tertunda untuk dieksekusi pembangunan fisiknya. 

Beberapa proyek investasi bangunan di DKI Jakarta yang mengalami perlambatan 

di antaranya pembangunan ruas tol dalam kota, LRT Jabodebek, MRT fase II, LRT 

Jakarta fase 2A (Kelapa Gading- Jakarta International Stadium). Dengan 

perkembangan ini pertumbuhan investasi di Jakarta  diprakirakan lebih rendah dari 

capaian tahun 2019, dan berpotensi mengalami pertumbuhan negatif. Kegiatan 

ekspor juga diperkirakan akan tumbuh negatif. Penurunan aktivitas ekonomi yang 

merata di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19, yang disertai dengan kebijakan 

lockdown di banyak negara, berdampak pada turunnya aktivitas perdagangan 

internasional. Dalam kondisi ini ekspor ke luar negeri menjadi terkendala. Demikian 
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pula kegiatan impor untuk mendatangkan bahan baku yang diperlukan juga 

terhambat. Masalah kesulitan pengapalan karena operasional pelabuhan turut 

terhenti ketika kebijakan lockdown dilaksanakan di negara mitra dagang. Kegiatan  

ekspor  jasa,  dalam hal ini yang terkait dengan sektor pariwisata, merupakan yang 

lebih dulu terdampak pandemi COVID-19, dan diperkirakan memiliki tantangan 

terbesar  untuk bangkit selama terdapat kendala terhadap mobilitas manusia. 

Pelarangan pergerakan manusia  lintas negara menyebabkan turunnya kedatangan 

wisatawan mancanegara secara signifikan. Perbaikan aktivitas ekspor pada semester 

II 2020, terutama dari industri otomotif tidak cukup menopang keseluruhan kinerja 

ekspor tahun 2020, mengingat hal tersebut tidak terjadi merata pada semua industri 

unggulan ekspor Jakarta. Seiring perbaikan permintaan domestik dan ekspor pada 

semester II dibanding semester I 2020, kegiatan impor diperkirakan akan meningkat 

secara semesteran meski masih akan tumbuh negatif dibandingkan tahun 2019. 

 

Seiring perkembangan di sisi pengeluaran, kegiatan di berbagai lapangan usaha di 

Jakarta juga mulai meningkat memasuki semester II 2020, namun untuk keseluruhan 

tahun tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aktivitas ekonomi 

pada semester II 2020 yang lebih tinggi dibandingkan dengan semester I 2020 

diperkirakan terjadi di seluruh lapangan usaha, seiring berlalunya PSBB. Namun 

perbaikan kegiatan ekonomi di beberapa lapangan usaha utama diperkirakan masih 
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lambat sehingga untuk keseluruhan tahun lapangan usaha-lapangan usaha tersebut 

tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lapangan usaha Industri 

Pengolahan diperkirakan tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Kinerja LU industri berorientasi ekspor, yang sudah menghadapi tantangan yang 

berat sejak meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan AS, kini menghadapi 

tantangan yang lebih berat dengan merebaknya COVID-19, yang mengakibatkan 

permintaan domestik maupun eksternal turun secara signifikan. Perbaikan kinerja 

industri otomotif yang mulai tampak pada awal semester II 2020, tidak diikuti secara 

merata oleh industri di sektor-sektor lainnya. Beberapa industri yang banyak 

berperan dalam penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19, seperti makanan-

minuman dan  farmasi, juga tidak cukup kuat menopang kinerja LU Industri 

Pengolahan untuk tumbuh di level positif. Kinerja LU Perdagangan Besar dan 

Eceran, dan Reparasi Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 diprakirakan menurun 

cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Pembukaan kembali pusat 

pedagangan pada masa PSBB transisi belum dapat  meningkatkan  transaksi yang 

berarti. Kebijakan yang memperbolehkan mal membuka kegiatannya dengan 

kapasitas maksimum 50%, termasuk pengunjung, pada kenyataannya tidak mampu 

menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi. Fobia masyarakat akibat 

masih tingginya kasus COVID-19 di tengah penurunan daya beli menyebabkan 

aktivitas masyarakat masih  terbatas dan pada gilirannya menyebabkan kegiatan 
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konsumsi menurun drastis. Bantuan sosial untuk menjaga  daya beli masyarakat 

tidak cukup untuk dapat menggerakkan kegiatan konsumsi masyarakat. Penurunan 

konsumsi tidak hanya terjadi pada masyarakat yang kehilangan pendapatan, tetapi 

diduga juga terjadi pada mereka yang masih memiliki dana cadangan. Hal ini 

tercermin dari dana pihak ketiga perbankan yang masih membukukan pertumbuhan 

positif, kendati melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketidakpastian 

yang masih tinggi mengenai kapan berakhirnya pandemi COVID-19 menyebabkan 

para pemilik dana berperilaku lebih berhati-hati, dan berkonsumsi hanya untuk hal-

hal penting yang dibutuhkan atau hal-hal yang mendesak. Pembelian barang tahan 

lama yang belum diperlukan saat ini ditunda. Hal ini menyebabkan LU Perdagangan 

Besar dan Eceran, dan Reparasi Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 diperkirakan 

tumbuh jauh lebih rendah dari tahun 2019. LU Konstruksi diperkirakan tumbuh 

negatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam penerapan PSBB, LU 

Konstruksi merupakan salah sektor usaha yang masih dapat berjalan, namun 

diwajibkan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-

19. Dengan kondisi demikian, pekerjaan di lapangan harus melakukan penyesuaian 

pada jumlah pekerja dan waktu kerja (shift time). Meskipun demikian, terkendalanya 

pembangunan fisik beberapa proyek infrastruktur di Jakarta, tidak hanya disebabkan 

oleh penerapan protokol COVID-19, tetapi juga dipengaruhi kendala pembiayaan, 

seiring rasionalisasi anggaran dari APBN maupun APBD untuk penanganan 
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COVID-19. Beberapa proyek besar yang tertunda di Jakarta adalah pembangunan 

ruas tol dalam kota, MRT fase II, LRT Jabodebek dan LRT Jakarta. Pandemi 

COVID-19 meningkatkan pertumbuhan beberapa lapangan usaha, di antaranya LU  

informasi dan komunikasi. Memasuki masa PSBB  transisi, protokol COVID-19 

tetap dilaksanakan dengan disiplin tinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

mengeluarkan kebijakan bahwa kegiatan perkantoran tetap dibatasi, dengan 

kapasitas utilisasi sekitar 50%. Selain itu kegiatan persekolahan di rumah (school 

from home/SFH) masih berlanjut. Hal ini mendorong pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi tetap tinggi. LU lainnya yang diperkirakan akan tumbuh 

positif di tengah pandemi COVID-19 adalah jasa kesehatan. Meningkatnya 

kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan menyebabkan naiknya konsumsi 

untuk produk dan jasa kesehatan sehingga meningkatkan lapangan usaha terkait. 

 

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melakukan seleksi 

daftar proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi. Evaluasi 

dan seleksi proyek-proyek strategis dan mekanisme percepatan pembangunan 

dituangkan dalam Perpres No.56/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Perpres No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional. Dalam Perpres tersebut telah ditetapkan 223 proyek dan 3 program PSN 

dengan kriteria strategis yang mana (1) Memiliki peran strategis terhadap 
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perekonomian (economic growth, social economic & welfare, tenaga kerja, 

lingkungan); (2) Memiliki keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah 

(memiliki efek komplementaritas); dan (3) Keragaman distribusi antar-pulau 

(balancing antara pembangunan di wilayah Indonesia Barat dan Timur). 

Di wilayah DKI Jakarta, saat ini sedang berlangsung pembangunan infrastruktur 

yang masuk dalam kategori PSN yang juga masuk ke dalam program Jakarta City 

Regeneration. Beberapa proyek tersebut diantaranya LRT Jakarta, LRT Jabodebek, 

MRT Jakarta, 6 ruas jalan tol dalam kota serta Tol Becakayu. 

 

LRT Jakarta merupakan proyek pembangunan moda transportasi massal yang 

dibangun berdasarkan Pergub DKIJakarta No. 154/2017 tentang Penugasan Kepada  

Perseroan  Terbatas  Jakarta  Propertindo. Untuk Penyelenggaraan Prasarana dan 

Sarana Kereta Api Ringan. Proyek ini akan dikerjakan oleh PT. Jakarta Propertindo 

dengan operator PT. LRT Jakarta. Sumber pembiayaan proyek berasal dari PMD. 

Proyek LRT Jakarta dibagi menjadi beberapa fase. Saat ini fase 1 LRT Jakarta 

dengan rute Kelapa Gading – Velodrome (5,8km) sudah beroperasi penuh 

(commissioning) pada tanggal 1 Desember 2019 yang terintegrasi dengan 

Transjakarta dan Jaklingko. LRT Jakarta fase I memiliki 6 stasiun dengan 8 LRV 

(Light Rail Vehicle) yang dapat menampung   sekitar   55.000   penumpang    per 
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hari. Selanjutnya, pembangunan LRT Jakarta direncanakan mencakup rute Kelapa 

Gading – JIS (7,5km) dan rute Velodrome – Manggarai (5,9km) yang ditargetkan 

akan selesai masing-masing pada tahun 2023 dan  2025. LRT Jabodebek merupakan 

proyek pembangunan moda transportasi massal yang dibangun berdasarkan   Perpres    

No.98    Tahun    2015 dan  perubahannya  tentang Percepatan Penyelenggaraan 

Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok 

dan Bekasi. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Adhi Karya, Tbk dengan operator PT.  

Kereta   Api Indonesia. Proyek pembangunan LRT Jabodebek dibagi menjadi 2 

tahap dengan total jarak 82,93 km (Tahap 1 : 44,43km, Tahap 2 : 38,5km). 

Pembangunan tahap 1 meliputi jalur Cawang – Cibubur, Cawang– Dukuh Atas, dan 

Cawang – Bekasi Timur. Selanjutnya, tahap 2 meliputi Dukuh Atas – Senayan, 

Cibubur – Bogor, dan Palmerah – Grogol. Progress pembangunan LRT Jabodebek 

tahap 1 hingga Juli 2020 mencapai 73,8% dan diperkirakan akan selesai pada 

pertengahan tahun 2022 akibat adanya pandemi COVID-19 (target awal November 

2021). Sumber pendanaan LRT Jabodebek berasal dari APBN, ekuitas PT. Adhi 

Karya dan pinjaman bank dengan total proyek Rp 29,9 Triliun. 

 

MRT Jakarta merupakan proyek pembangunan moda transportasi massal yang 

dibangun dan dioperasikan oleh PT.  MRT   Jakarta.   Jaringan jalur MRT meliputi 

North-South Line  (Lebak Bulus – Kota) dan East-West Line (Balaraja – Cikarang). 
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Proyek Pembangunan MRT  dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah  

Provinsi DKI Jakarta serta didukung oleh dana pinjaman Pemerintah Jepang melalui 

Japan International Cooperation Agency (JICA). Dukungan JICA diberikan dalam 

bentuk pinjaman penyediaan dana pembangunan.   Pembangunan   jalur   MRT   fase  

I telah selesai dan telah beroperasi sejak April 2019. Saat ini fokus pembangunan 

MRT adalah pada jalur North-South Line yang menghubungkan HI-Ancol (fase II) 

yang dibagi menjadi Fase 2A (Bundaran   HI– Kota 6km) dan Fase 2B (Kota-Ancol 

Barat 5,8km). Pembangunan Fase 2A dibagi menjadi 3 paket kontrak yaitu CP 201, 

CP 202 dan CP 203. Saat ini pengerjaan paket kontrak CP 201 sudah kembali 

dimulai setelah sempat tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Pekerjaan 

sudah memasuki tahap manajemen rekayasa lalu lintas dengan melakukan 

modifikasi area pejalan kaki, pelebaran jalan, pengecekan infrastruktur utilitas 

(utility test pit), dan pemeriksaan aspek arkeologi (archeological test pit).  Fase  2A  

ini  ditargetkan  akan  selesai pada Maret 2025 (sebelumnya Desember 2024). 

Sementara itu untuk pembangunan rute Fase 2B sedang dalam proses kajian 

feasibility study. 

 

Pembangunan 6 ruas jalan tol dalam  kota dilakukan oleh PT. Jakarta Tollroad 

Development. Pembangunan ini dibagi dalam 3 tahap dengan nilai proyek sebesar 

Rp 50,824 Triliun. Tahap 1 dengan rute Semanan – Sunter (19,4 km) dan  Sunter  – 
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Pulo Gebang (11,7 km), tahap 2 dengan rute Duri Pulo – Kampung Melayu (12,7 

km) dan  Kemayoran– Kampung Melayu (9,6 km), serta tahap 3 dengan rute Ulujami 

– Tanah Abang (8,7 km) dan Pasar Minggu – Casablanca (9,1 km). Pembangunan 

jalan tol tahap 1 yang bernilai Rp 20,732 Triliun dibagi menjadi 3 seksi, yaitu A 

(Kelapa Gading– Pulo), B (Semanan– Grogol), dan  C (Grogol– Kelapa Gading). 

Saat ini progress pembangunan seksi A hingga Juli 2020 sebesar 67,4%. Masih 

terdapat beberapa kendala seperti pengadaan tanah dan relokasi utilitas. Dengan 

adanya pandemi COVID-19,  target  penyelesaian  konstruksi  seksi A direvisi dari 

Juli 2020 menjadi Juni 2021. Sementara itu untuk pengadaan lahan seksi B dan C 

mundur hingga akhir 2021 sehingga konstruksi baru akan dilakukan pada triwulan I 

2022. Sementara itu untuk tahap II diperkirakan akan mundur ke triwulan akhir 

2022. Secara umum, target penyelesaian proyek infrastruktur di DKI Jakarta 

mengalami perubahan karena adanya pandemi COVID-19. 
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LAMPIRAN 

 

KERJASAMA DAN KUNJUNGAN MITRA PENELITIAN SERTA UJI COBA 
PRODUK PENELITIAN 

 

 

 
 



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   52/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Presiden IORA  
di Bandung 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Rabu 
Tanggal : 25 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
 



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   51/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran  
di Jatinangor 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Rabu 
Tanggal : 25 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 





 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   53/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Ketua LPPM Universitas Pakuan  
di Bogor 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Rabu 
Tanggal : 25 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
 
 



                                                                                                                

1 | Page 
O H  

 

Terms of Reference 

(TOR) 

DISKUSI PUBLIK 
Strategi Diplomasi Indonesia Melalui Pariwisata Era Teknologi 4.0 

Universitas Nasional, Jakarta 
Jakarta, 26 November  2020 

 
Latar Belakang 

Memasuki era Revolusi Industri 4.0 membuat berbagai bidang mengalami 
perkembangan sistem. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali 
di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini 
merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup 
berbagai jenis teknologi, mulai dari 3D printing hingga robotik yang diyakini mampu 
meningkatkan produktivitas. Seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia kini 
mempersiapkan hal tersebut. Menurut Global Competitiveness Report terbaru, sebuah 

laporan tahunan yang diterbitkan World Economic Forum, Indonesia saat ini berada di 
urutan ke-36 dari 137 ekonomi yang ada di dunia.  

Tidak hanya industri manufaktur yang mengalami hal tersebut. Industri 
Pariwisata yang notabene saat ini sedang naik daun juga tidak terlepas dari revlusi 
tersebut. Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya memaparkan visi pariwisata 
Indonesia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0. Menpar meyakini, saat ini 
digital adalah sebuah keniscayaan karena semua ekosistem juga telah menggunakan 
aplikasi digital mulai dari hotel, transportasi, finansial, hingga bandara.  

Industri pariwisata erat kaitannya dengan soft diplomacy sebuah negara. 
Pariwisata dijadikan alat diplomasi yang efektif terutama menyasar generasi kaum 
millenial. Terkait era 4.0, Kemenpar Indonesia sendiri akan menerapkan tiga strategi 
dalam mengembangkan pariwisata. Tiga hal yang dimaksud yakni deregulasi, teknologi, 
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dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini tentu saja membutuhkan 
strategi-strategi tersendiri terutama yang berkenaan dengan dunia digital seperti saat 
ini. 
 
Tujuan dan Hasil Yang Diharapkan 

1. Memberikan pemahaman terkait strategi diplomasi dari kacamata pariwisata di 
era teknologi 4.0 

 
Topik dan Narasumber 
Kegiatan ini diadakan dengan mengundang Narasumber untuk memberikan Paparan 
mengenai strategi pariwisata yang harus dilakukan di era teknologi 4.0 sebagai berikut: 
Narasumber: 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, ST, MT. (Universitas Narotama) 
2. Suhanto, M.Si. (Universitas Nasional) 
3. Hilmi Rahman Ibrahim, M.Si. (Universitas Nasional) 

 
Moderator: 

1. Harry Darmawan, S.Hum., M.Si 
(Universitas Nasional) 

 
Waktu dan Tempat 
Hari/Tanggal  : Kamis / 26 November 2020 
Waktu   : Pukul 13.30 s/d selesai 
Tempat  : Universitas Nasional 
 
Peserta 
Peserta kegiatan ini berjumlah 30 orang, terdiri dari perwakilan Dosen dan Mahasiswa 
Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Nasional. 
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Penyelenggara  
Kegiatan ini merupakan kegiatan Program Studi Hubungan Internasional 
 
 
 

RUN DOWN ACARA 
 

Waktu Kegiatan Pengisi/PJ 

13.00-14.00 Registrasi  Panitia 

14.00-14.15 Pembukaan: Wadek Bid. Kemahasiswaan 
FISIP Universitas Nasional 

14.15-15.00 Diskusi Publik:  

Moderator Harry Darmawan, M.Si 

Narasumber 1 Dr. M. Ikhsan Setiawan, ST, 
MT. 

Narasumber 2 Suhanto, M.Si. 

Narasumber 3 Hilmi Rahman Ibrahim, M.Si 

15.00-15.30 Discussion  Moderator 

 
 
 
 

 

 



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   55/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Ketua INKINDO DKI Jakarta  
di Jakarta 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Kamis 
Tanggal : 26 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
 
 
 
 





 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   56/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
President iPEST  
di Jakarta 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Kamis 
Tanggal : 26 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
 
 
 



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   54/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Direktur PT. Cakra Buana Consultant  
di Jakarta 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Kamis 
Tanggal : 26 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   58/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Ketua Prodi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana  
di Jakarta 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Jum’at 
Tanggal : 27 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
 



 

 
 
 

072.423.4.05.01 

Fakultas Teknik 
KAMPUS MENARA BHAKTI 
Jl. Raya Meruya Selatan No. 1, Kembangan, Jakarta Barat 1650  
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Psw : 5200 
Fax. 021-5871335 /021-587374 
http://www.mercubuana.ac.id, email: fakultasteknik@mercubuana.ac.id 

 
 
 
Jakarta, 17 November 2020 
 
Nomor    : 13-2/0241/F/XI/2020 
Perihal    : Kunjungan Industri/Mitra Riset dan Uji Coba Produk Riset 
Lampiran: - 
 
Kepada: 
Yth. Bapak. Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM  
Rektor Universitas Narotama 
Jalan Arief Rachman Hakim No. 51 
Surabaya 60117 
 
Dengan hormat,  
 
Teriring salam dan doa semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat, 
kesehatan, dan keberkahan kepada Bapak/Ibu dan keluarga.  
 
Sehubungan dengan adanya Surat Bapak Nomor: 58/NR-R/05/XI/2020 tanggal 16 November 
2020, perihal Surat Permohonan Kunjungan Industri/Mitra Rirest dan Uji Coba Produksi Riset, 
kami sangat senang dan menghargai rencana kunjungan ini oleh delegasi dari Universitas 
Narotama ke Program Studi Teknik Sipil – Universitas Mercu Buana.  
 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan menerima kunjungan delegasi dari Universitas 
Narotama pada:: 
 
Hari/Tanggal : Jumat / 27 November 2020 
Pukul  : 09.30 – 11.30 WIB 
Tempat : Universitas Mercu Buana Kampus Jatisampurna 
     
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. 
 
 
Hormat kami, 
 
Ketua Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana 

 
 
Acep Hidayat, S.T.,M.T. 



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   57/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Ketua STIE Mulia Pratama  
di Bekasi 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Jum’at 
Tanggal : 27 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
 
 
 



 
 

Realisasi Keterlibatan/Kontribusi Mitra 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


