
 
 

 
 

DALAM EMBARGO hingga 13 November 2014, pukul 13:30 waktu Myanmar (GMT +6:30) 

Negara Emerging Asia akan melihat pertumbuhan jangka menengah yang sehat namun 
reformasi kelembagaan akan sangat penting bagi masa depan, menurut Pusat 

Pengembangan OECD 

 

Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014 – Sementara prospek bagi banyak negara OECD 
tetap lemah, Negara Asia Berkekuatan Ekonomi Baru (Emerging Asia) akan memiliki 
pertumbuhan yang sehat dalam jangka menengah, menurut Economic Outlook for Southeast 
Asia, China and India yang terbaru. Pertumbuhan PDB tahunan untuk ASEAN-10, Cina dan 
India diramalkan rata-rata sebesar 6.5% pada periode 2015-19. Momentum pertumbuhan tetap 
kokoh di 10 negara ASEAN, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5.6% pada 
periode 2015-19. Namun wilayah ini tetap menghadapi risiko domestik dan eksternal, sehingga 
reformasi berkelanjutan, integrasi regional dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi 
sangat penting. 

Outlook ini melihat lima negara besar ASEAN (ASEAN-5) - Indonesia, Malaysia, Filipina, 
Thailand dan Viet Nam – akan mempertahankan momentum pertumbuhan mereka dalam 
jangka menengah, dipimpin oleh Indonesia (6.0%) dan Filipina (6.2%). Prospek ekonomi untuk 
Brunei Darussalam dan Singapura stabil, sementara Kamboja, Lao PDR dan Myanmar akan 
melaju lebih cepat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan melebihi 7%. 

Dari dua ekonomi terbesar di Negara Asia Berkekuatan Ekonomi Baru, pertumbuhan Cina 
diramalkan melambat menjadi 6.8% pada periode 2015-19 karena menyesuaikan dengan 
perubahan demografi, pergeseran dari pertumbuhan yang didorong investasi menjadi konsumsi, 
serta tantangan pertanian, lingkungan dan pendidikan. Pertumbuhan India akan tetap stabil 
pada 6.7%, sebelum adanya rencana reformasi oleh pemerintahan yang baru yang berpotensi 
menjadi pendorong. 

“Meskipun negara-negara Asia Berkekuatan Ekonomi Baru (Emerging Asia) menunjukkan 
ketahanan, mereka tetap menghadapi beberapa risiko, termasuk sumber permintaan eksternal 
yang melambat dan ketidakstabilan politik regional,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal OECD 
Rintaro Tamaki pada saat peluncuran laporan ini di Konferensi Tingkat Tinggi Bisnis dan 
Investasi ASEAN di Myanmar. “Percepatan proses integrasi regional untuk membangun 
komunitas ekonomi ASEAN pada 2015 akan diperlukan, demikian juga dengan membangun 
kapasitas domestik di sektor publik untuk mendukung implementasi kebijakan yang akan 
mendorong pertumbuhan dan pembangunan.” 

 

 

 



 
 

 
“Kapasitas kelembagaan yang kuat dan pemerintahan yang efektif diperlukan di seluruh wilayah 
ini untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Outlook ini menyoroti 
pentingnya mengejar reformasi yang komprehensif, dirancang dengan baik dan dengan 
kecepatan yang tepat, sementara menyadari pentingnya konteks yang spesifik di masing-
masing negara dalam mewujudkan hasil mereka” ujar Direktur Pusat Pengembangan OECD 
Mario Pezzini. 

Target-target rencana pembangunan jangka menengah nasional mengidentifikasi dan 
mengekspresikan prioritas pemerintah dengan baik. Kinerja dalam mengubah target-target 
tersebut untuk menjadi hasil sangat bervariasi antar negara dan antar bidang kebijakan di 
dalam masing-masing negara tersebut. 

Sebagai contoh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (2010-2014) 
dan Rencana Pembangunan Filipina (2011-2016) memberikan kontribusi terhadap kinerja 
ekonomi yang kuat di kedua negara tersebut, tetapi tantangan tetap ada dalam mengurangi 
kesenjangan. Pertumbuhan yang kuat didorong oleh Rencana Kesepuluh Malaysia (2011-2015) 
menempatkan negara tersebut pada arah yang baik tetapi masih banyak yang perlu dilakukan 
untuk mencapai target-target inklusivitas dan keberlanjutan. Malaysia juga harus meningkatkan 
tingkat produktivitasnya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. 

Reformasi sektor publik telah membuat kemajuan yang besar di Asia Tenggara, Cina dan India, 
meskipun banyak negara di wilayah ini perlu melakukan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai 
peringkat yang lebih baik pada Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) 
dan pengukuran kinerja sektor publik lainnya. 

Demikian pula, Negara Asia Berkekuatan Ekonomi Baru telah memiliki keberhasilan yang 
beragam dalam membangun lembaga yang diandalkan oleh pasar – seperti penegakan aturan 
hukum (rule of law) dan pelaksanaan kontrak – dan dalam menegakkan pajak dan regulasi di 
sektor swasta. Bidang-bidang yang teridentifikasi sebagai potensi kelemahan ini perlu ditangani 
untuk mengatasi informalitas, yang menghambat potensi pertumbuhan riil, dan untuk 
mendorong perluasan pasar formal yang fleksibel. 

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, HARAP HUBUNGI: 

Pusat Pengembangan OECD, Kensuke Tanaka (+33 01 45 24 87 33), Bochra Kriout (+33 01 45 
24 82 96) atau Divisi Media OECD (+33 01 45 24 97 00). 

Untuk informasi lebih lanjut tentang versi pendahuluan Economic Outlook for Southeast Asia, 
China and India dengan fokus kebijakan tiap negara, kunjungi: www.oecd.org/dev/economic-
outlook-for-southeast-asia-china-and-india-23101113.htm 

Outlook ini berkontribusi kepada Program Regional Asia Tenggara (Southeast Asia Regional 
Programme) OECD, yang diluncurkan pada Pertemuan Dewan Menteri (Ministerial Council 
Meeting) OECD pada 2014. Program tersebut bertujuan untuk mendorong pertukaran praktik-
praktik yang baik (good practices) dan saling belajar di antara pembuat kebijakan di negara-
negara OECD dan ASEAN. 
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