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A. Kinerja Makro Sektor Industri
1. Pertumbuhan Industri pengolahan non-migas pada
triwulan III Tahun 2015 sebesar 5,21% atau
mengalami

penurunan

apabila

dibandingkan

dengan triwulan III tahun 2014 sebesar 5,73%.
Namun demikian pertumbuhan industri pengolahan
non-migas ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan
ekonomi triwulan III Tahun 2015 sebesar 4,73%.
2. Ekspor produk hasil industri (industri pengolahan
non migas) s.d Agustus 2015 sebesar US$ 72,21
miliar dan impor produk komoditi industri sebesar
US$ 72,49 miliar. Pada periode Januari – Agustus
tahun 2015, neraca perdagangan sektor industri
mengalami defisit sebesar US$ 0,27 miliar.
3. Ekspor produk hasil industri (industri pengolahan
non

migas)

s.d

Agustus

2015

memberikan

kontribusi 70,44% terhadap total ekspor nasional.
Impor produk industri s.d Agustus mengalami
penurunan sebesar 11,75% dari periode yang
sama tahun sebelumnya. Turunnya impor ini tidak
menandakan adanya pelemahan industri, namun
ditengarai karena adanya transformasi bahan baku
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yang

tidak

lagi

banyak

berasal

dari

impor

melainkan menggunakan produk dalam negeri.
4. Nilai investasi industri (PMA dan PMDN) pada
triwulan III tahun 2015 sebesar US$ 4,75 miliar, di
mana PMDN tumbuh sebesar 7,45% dibanding
triwulan

III

tahun

2014,

sedangkan

PMA

mengalami penurunan sebesar 8,52%.

B. Roadmap Kebijakan Industri
1. Kementerian

Perindustrian

telah

menyusun

Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional
(RIPIN) 2015-2035, dengan visi menjadi negara
industri tangguh.
2. Strategi yang akan dilakukan kedepan antara lain:
a. mengembangkan industri hulu dan industri
antara berbasis sumber daya alam yang dapat
memberikan nilai tambah;
b. pengendalian

ekspor

bahan

mentah

dan

teknologi

dan

sumber energi;
c. meningkatkan

penguasaan

kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
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d. memfasilitasi pembangunan kawasan industri
dan sentra IKM; dan
e. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa
perumusan kebijakan, penguatan kapasitas
kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada
industri kecil dan menengah.
3. Di dalam RIPIN tersebut, telah ditetapkan industriindustri prioritas yang akan dikembangkan pada
periode 2015-2035, meliputi:
a. Industri pangan;
b. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
c. Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
d. Industri alat transportasi;
e. Industri elektronika dan telematika/ICT;
f. Industri pembangkit energi;
g. Industri

barang

modal,

komponen,

bahan

penolong dan jasa industri;
h. Industri hulu agro;
i.

Industri logam dasar dan bahan galian bukan
logam;

j.

Industri kimia

dasar berbasis migas dan

batubara
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C. Sebaran Industri Tahun 2014
1. Pada umumnya, industri (besar, sedang, kecil dan
mikro) saat ini masih terpusat di Pulau Jawa.
Sebagai contoh, sekitar 79% dari total industri
besar berproduksi di Pulau Jawa.
2. Pengembangan kawasan industri sebagai salah
satu

upaya

untuk

melakukan

penyebaran

pertumbuhan industri ke luar pulau Jawa juga
dihadapkan pada kondisi di mana lebih dari 70%
luas lahan kawasan industri berada di Pulau Jawa.
3. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi
dengan jumlah industri terbesar di Indonesia,
dengan

komposisi

industri

mayoritas

berupa

industri makanan, tekstil, pakaian jadi, furniture
dan pengolahan tembakau. Jenis industri tersebut
juga merupakan industri utama di DI Yogyakarta,
namun

dalam

jumlah

yang

lebih

rendah

dibandingkan dengan Jawa Tengah.

D. Posisi Daya Saing Indonesia
1. Posisi daya saing Indonesia saat ini relatif
diangggap masih cukup baik, meskipun mengalami
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penurunan dibanding tahun sebelumnya (WEF).
Namun, yang perlu dijadikan catatan, Indonesia
masih berada di bawah Singapura, Malaysia dan
Thailand.
2. Kinerja logistik di Indonesia juga masih di bawah
negara-negara

tersebut,

yang

tentunya

juga

membawa dampak signifikan bagi daya saing
industri nasional.
3. Dari sisi kemudahan memulai bisnis, Indonesia
juga masih kesulitan untuk bersaing dengan
beberapa

negara

lainnya

yang

menawarkan

kemudahan dalam prosedur perizinan. Isu ini juga
menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan
diselesaikan oleh Pemerintah saat ini.

E. Tantangan Pengembangan Industri Ke Depan
1. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan
industri

dalam

negeri

adalah

terpusatnya

pertumbuhan industri di Pulau Jawa yang disertai
dengan ketimpangan ekonomi Jawa, Luar Jawa,
dan Wilayah Timur Indonesia.
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2. Saat ini Indonesia merupakan negara yang relative
paling banyak berpartisipasi dalam beberapa Free
Trade

Agreements

(FTA).

Namun,

kinerja

perdagangan produk industri Indonesia dengan
negara-negara mitra FTA tersebut cenderung
belum

menguntungkan

Indonesia

(defisit),

sehingga masih perlu dioptimalkan di masa yang
akan datang.
3. Mulai 1 Januari 2016, Masyarakat Ekonomi
ASEAN

(MEA)

akan

mulai

efektif

berjalan.

Tantangan bagi industri akan semakin terbuka
dengan kebebasan arus barang dan jasa serta
tenaga kerja antar anggota ASEAN.
4. Beberapa isu lainnya terkait dengan kondisi
infrastruktur, faktor produksi dan rantai pasokan,
birokrasi dan pendanaan bagi industri juga masih
akan menjadi fokus penyelesaian ke depan bagi
peningkatan daya saing industri.
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F. Upaya Mempercepat Peningkatan Daya Saing
Industri
1. Dalam rangka untuk mempercepat peningkatan
daya saing industri untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi,

Pemerintah

terobosan

dalam

telah

beberapa

mengeluarkan
paket

kebijakan

ekonomi, terakhir dengan paket kebijakan ekonomi
jilid VI pada 5 Nopember 2015.
2. Beragam terobosan tersebut meliputi deregulasi,
debirokratisasi serta penegakan hukum dalam
kepastian usaha, insentif bagi industri (tax holiday
dan tax allowance), pengaturan pengupahan yang
lebih pasti, penyesuaian harga gas dan listrik bagi
industri,

serta

kemudahan

akses

modal.

Dampaknya, dunia industri menyambut positif
kebijakan tersebut dan diharapkan kinerja industri
ke depan akan semakin meningkat.
3. Secara lebih spesifik, Kementerian Perindustrian
telah menetapkan beberapa kebijakan dalam
rangka peningkatan daya saing industri.
a. Penguatan struktur industri, melalui fasilitasi
dalam rangka penguatan struktur industri dan
peningkatan daya saing. Berbagai fasilitas
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fiskal, non-fiskal, dan moneter diupayakan bagi
pengembangan industri.
b. Penyusunan strategi defensif dan ofensif dalam
rangka akses pasar. Strategi ofensif meliputi
penyiapan rencana aksi terkait produk-produk
unggulan seperti: (1) Agro Industries (cocoa,
rubber and CPO); (2) Fish & fish products; (3)
Textile

&

textile

products;

(4)

Footwear

(leather); (5) Furniture; (6) Food & Beverage;
(7) Fertilizer & petrochemical; (8) Automotive,
Machinery & parts; dan (9) Basic metal, iron
and

steel

Sedangkan

untuk
strategi

menembus
defensif

pasar

luar.

dengan

cara

penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI)
untuk produk-produk manufaktur.
c. Penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten
melalui Pendidikan Vokasi Industri berbasis
Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Industri
berbasis Kompetensi, Pemagangan Industri
dan

Penempatan

Kerja,

dan

Sertifikasi

Kompetensi Wajib.
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