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Ketahanan Perusahaan Indonesia Terhadap Ketegangan 
Perdagangan Global  

 
 
Jakarta, 1 November 2018 - Perusahaan Indonesia dinilai relatif lebih optimis dibandingkan dengan 
perusahaan global lainnya untuk prospek perdagangan jangka pendek, meskipun terjadi ketegangan 
perdagangan global dan tingkat volatilitas. Baik perusahaan manufaktur barang maupun pemberi jasa 
di Indonesia setuju bahwa keberlanjutan merupakan aspek penting berlangsungnya tujuan jangka 
panjang mereka.  
 
Ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung telah mengalihkan sentimen pasar dalam siklus 
bisnis saat ini di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Proteksionisme sebagai salah satu efek samping 
dari tegang-nya sektor perdagangan juga menunjukkan dampaknya di Indonesia, yang adalah target 
pasar ekspor dari AS dan China agar dapat mendorong tingkat komoditas perusahaan Indonesia 
dalam menerapkan strategi bisnis jangka panjang mereka. Pemerintah Indonesia telah berupaya 
menstabilkan nilai tukar. Namun, nilai tukar yang fluktuatif tidak menghalangi perusahaan Indonesia 
untuk meningkatkan prospek perdagangan jangka pendeknya. Hal ini sesuai dengan laporan survei 
HSBC Navigator.  
 
HSBC Navigator adalah serangkaian riset tentang perdagangan internasional. Studi ini mengukur 
sentimen dan ekspektasi bisnis jangka pendek hingga menengah, dan mencakup bidang-bidang 
berikut ini, termasuk pandangan perdagangan umum, inovasi bisnis, rantai pasokan, regulasi dan 
kebijakan, serta inovasi data dalam bisnis. Edisi pertama survei HSBC Navigator telah dilakukan pada 
awal 2018, dan sebagai lanjutan, HSBC meluncurkan versi terbaru dari HSBC Navigator – sebuah riset 
untuk kepercayaan dan perdagangan bisnis. 
 
Menurut HSBC Navigator, perusahaan-perusahaan Indonesia optimis terhadap prospek bisnis sesuai 
dengan prospek ekonomi Indonesia yang terus berkembang pada kecepatan sub-potensial pada 
paruh pertama tahun 2018. Pertumbuhan ekspor cukup kuat - terutama di Asia, dan eksportir masih 
menikmati lingkup perdagangan yang mendukung. Dalam kaitannya dengan pasar yang dituju untuk 
ekspansi bisnis Indonesia, Malaysia menempati posisi teratas (22%) yang diikuti oleh Singapura dan 
Jepang. 
 
Masih dari laporan HSBC Navigator, sembilan dari sepuluh responden survei (88%) memiliki 
pandangan positif terhadap lingkungan perdagangan internasional - dengan pertumbuhan ekonomi 
yang sehat (29%) dan mata uang yang lebih kompetitif (26%) sebagai pendorong utama. Ditaksir di 
atas rata-rata global (81%), sebanyak 87% responden dari perusahaan Indonesia menunjukkan 
keyakinan mereka bahwa perusahaan mereka akan berhasil dalam lingkungan perdagangan global 
saat ini.  
 
“Pertumbuhan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia menunjang perkembangan bisnis bagi 
industri terkait. Menurut HSBC Navigator, perusahaan-perusahaan Indonesia mengharapkan adanya 
kebijakan yang mendukung produksi guna meningkatkan daya saing – salah satunya melalui 
pertumbuhan nilai ekspor yang pesat tahun 2018, sejalan dengan pertumbuhan belanja dan 
berkurangnya investasi pribadi selama tahun ini,” ujar Catherine Hadiman, Director Commercial 
Banking, PT Bank HSBC Indonesia.  
 
Dilihat dari strategi bisnis, lebih dari 90% responden yang terdiri dari produsen, telah mengakui bahwa 
mereka memfokuskan bisnis pada pengawasan atas rantai pasokan (93% barang, 95% jasa). Tiga 
kecenderungan produsen Indonesia adalah perluasan bisnis ke negara-negara baru, meningkatnya 
penggunaan teknologi, dan keberlangsungan produksi untuk menetapkan tujuan jangka panjang 
perusahaan.  



 

 

 
Kerangka regulasi dan tata-kelola di Indonesia berperan penting dalam praktik bisnis. Sebanyak 71% 
responden Indonesia berasumsi bahwa pemerintah dari negara mitra dagang utama semakin 
protektif terhadap produk lokal mereka, hal ini terlihat dari hasil yang menunjukan kenaikan 8 poin 
dari nilai rata-rata global. Hal ini menunjukan kekhawatiran perusahaan-perusahaan Indonesia 
terhadap dampak ketegangan perang dagang yang saat ini sedang berlangsung. Dari sisi regulasi, 
45% bisnis menilai peraturan-peraturan yang ada memberatkan, sedangkan 31% menganggap 
regulasi sebagai sesuatu yang memberikan nilai positif.  
 
HSBC Navigator juga membahas inovasi dan optimalisasi data demi menunjang kemajuan bisnis. 
Sebanyak 88% bisnis di Indonesia mengatakan bahwa mereka menggunakan data untuk 
mengembangkan performa – hal ini diatas nilai rata-rata global, 75%.  Meski begitu, menurut survei 
tersebut, lebih dari 25% bisnis belum mematuhi aturan perlindungan data.  
 
Sekarang, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang saat ini berada di 
urutan ke-16 di dunia, dan berambisi untuk berada di urutan ke-7 pada tahun 2030. Hingga saat itu, 
Indonesia diharapkan memiliki 135 juta konsumen. Sebanyak 71% dari mereka akan tinggal di daerah 
perkotaan, yang nantinya menyumbang sekitar 86% terhadap PDB Indonesia.   
 
Perbaikan kondisi ekonomi Indonesia didorong oleh kenaikan harga komoditas, menguatnya 
pertumbuhan global, kenaikan perdagangan internasional dan kondisi keuangan dan moneter yang 
akomodatif. Bank Indonesia melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 
5,05% sepanjang tahun 2017. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 
2016 yang sebesar 5,02%1. Bank Dunia memprediksi Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 
5,3% baik di tahun 2018 dan 20192. 
 
“Hampir 9 dari 10 bisnis di Indonesia memiliki pandangan yang positif terhadap situasi perdagangan 
saat ini, yang akan berpengaruh pada kompetisi dalam mencapai kemajuan perkembangan ekonomi. 
Dengan ini, maka pelaku bisnis di Indonesia menjadi lebih resilient atau berdaya tahan kuat dalam 
menghadapi ketegangan yang terjadi di kancah internasional. HSBC Indonesia mengapresiasi 
kontribusi para pebisnis lokal atas pertumbuhan yang progresif demi kemajuan ekonomi bersama”, 
tutup Hadiman. 
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Catatan untuk editor: 
 
HSBC Navigator: sekarang, selanjutnya dan bagaimana berbisnis 
Laporan Navigator HSBC terdiri dan sebuah survei global yang mengukur sentimen bisnis dan ekspektasi terhadap aktivitas perdagangan dan pertumbuhan bisnis dari 
8.650 pembuat keputusan di 34 pasar. Penelitian dilakukan oleh Kantar TNS untuk HSBC antara Agustus dan September 2018.  
 
Navigator HSBC membantu bisnis memanfaatkan peluang baru dan membuat keputusan untuk masa depan dengan memahami prospek perdagangan internasional. 
 
Laporan lengkap bisa diakses di: www.business.hsbc.com/trade-navigator 
 
Tentang HSBC Global Commercial Banking 
 
Selama lebih dari 150 tahun kami menjadi saksi pertumbuhan, menghubungkan pelanggan dengan peluang. Hari ini, HSBC Comemercial Banking telah melayani lebih 
dari 1,7 juta pelanggan di 53 pasar, mulai dari perusahaan kecil yang berfokus terutama di pasar rumah mereka hingga perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. 
Modal kerja, pinjaman berjangka, pembiayaan perdagangan atau pembayaran dan solusi manajemen kas, kami menyediakan alat dan keahlian yang dibutuhkan agar 
bisnis berkembang. Sebagai landasan HSBC Group, kami memberikan akses bisnis ke jaringan geografis yang mencakup lebih dari 90% perdagangan global dan arus 
modal. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: http://www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-network/commercial-banking. 
 
Tentang PT Bank HSBC Indonesia  
 
HSBC Group memiliki sejarah yang panjang dan beragam di Indonesia. HSBC pertama kali membuka cabangnya di negara ini pada tahun 1884 di Jakarta dengan nama 
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Indonesia (‘’HSBC Foreign Bank Branch Indonesia). HSBC pada awalnya membantu memmbiayai 
dan memfasilitasi perdagangan gula Indonesia. Kemudian HSBC mengembangkan operasinya, dengan mendirikan kantor kedua di Surabaya tahun 1896. Selama 
bertahun-tahun dan berabad-abad HSBC terus tumbuh dan memperkuat kehadirannya di dalam ekonomi Indonesia yang tumbuh dan dinamis. 
 
Pada April 2017, HSBC Group telah mengintegrasikan operasinya dengan HSBC Foreing Bank Branch in Indonesia dengan PT Bank HSBC Indonesia (yang sebelumnya 
dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Rahardja) dan menjadi “PT Bank HSBC Indonesia” dengan menggabungkan kemampuan dan jejak geografis yang membentang di 29 
kota dan lebih dari 90 cabang yang didedikasikan untuk melayani masyarakat indonesia, dan bisnis indonesia di seluruh nusantara.  
 
 
PT Bank HSBC Indonesia menawarkan berbagai produk dan layanan di bidang perbankan komersial, wholesale dan retail banking & wealth management. Jejak 
domestik Bank yang substansial dan kemampuan jaringan global HSBC Group, membuat Bank berada di posisi yang tepat untuk mendukung pelanggan dengan solusi 
terbaik di kelasnya baik di Indonesia dan di luar negeri di pasar dan wilayah di mana HSBC Group hadir. 
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