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Pendahuluan
Masih
lemahnya
pemulihan
ekonomi dunia sepanjang tahun
2016
menyebabkan
terus
memburuknya kinerja ekspor
Indonesia hingga triwulan III
tahun 2016. Jika pada JanuariSeptember
tahun
2015
pertumbuhan ekspor barang dan
jasa Indonesia dalam Produk
Domestik
Bruto
(PDB)
mencatatkan
kontraksi
pertumbuhan sebesar 0,41%
(yoy), maka pada periode yang
sama tahun 2016 kontraksi
pertumbuhan ekspor barang dan
jasa mencapai sebesar 3,98%
(yoy), dimana ekspor barang
terkontraksi sebesar 5,13% dan
ekspor jasa tumbuh sebesar
6,36%.

yang mencapai sebesar 5,04%,
lebih tinggi dari pertumbuhan
sebesar 4,71% pada periode
yang sama tahun 2015.

Terjadinya pertumbuhan
negatif pada ekspor barang
dan jasa dalam Produk
Domestik Bruto merupakan
penyebab terhambat-nya
pemulihan ekonomi Indonesia
ke tingkat pertumbuhan yang
lebih tinggi pada tahun 2016.

Terjadinya pertumbuhan negatif
pada ekspor barang dan jasa
tersebut merupakan penyebab
terhambatnya
pemulihan
ekonomi Indonesia ke tingkat
pertumbuhan yang lebih tinggi.
Meskipun demikian, pada tiga
triwulan pertama tahun 2016
pertumbuhan ekonomi Indonesia
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Pertumbuhan
Ekonomi Global
Setelah membaik pada tahun
2015, pertumbuhan ekonomi
Amerika
Serikat
kembali
mengalami perlambatan hingga
triwulan II 2016. Namun sejak
triwulan III 2016 perekonomian
negara ini cenderung membaik,
yang nampaknya akan terus
berlangsung hingga akhir tahun
2016.
Semakin membaiknya
perekonomian
AS
terutama
didorong
oleh
peningkatan
pertumbuhan
ekspor
dan
investasi yang lebih besar. Dari
sisi tenaga kerja, membaiknya
perekonomian AS tercermin dari
tingkat
pengangguran
yang
stabil, di level 4,9%, pada
periode Juni-September 2016.
Sementara itu,
angka inflasi di negara tersebut
juga cenderung meningkat.
Namun dari sisi penawaran,
beberapa
sektor
dalam
perekonomian Amerika Serikat
masih mengalami perlambatan.
Masih.melambatnya perbaikan
sektor perumahan terlihat dari
menurunnya
pertumbuhan
penjualan rumah, meskipun suku
bunga KPR cenderung turun.
Masih terkontraksinya sektor
manufaktur
terindikasi
dari
menurunnya
Purchasing
Manager’s
Index
(PMI)
Manufaktur,
industrial
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production,
dan
kapasitas
produksi industri manufaktur.
Perekonomian
Jepang
juga
kembali mengalami perlambatan
pada triwulan I 2016, namun
kembali membaik pada triwulan
II dan triwulan III 2016. Jika
pada tahun 2015 rata-rata
pertumbuhan ekonomi Jepang
tercatat sebesar 1,2% (yoy),
maka pada pada triwulan III
2016 pertumbuhan negara ini
sebesar 1,1% (yoy), yang lebih
baik dari pertumbuhan sebesar
0,4% (yoy) pada triwulan I 2016,
dan juga dari pertumbuhan
sebesar 0,9% (yoy) pada
triwulan II 2016.
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Pemulihan ekonomi di kawasan
Eropa juga masih terlihat lemah.
Pertumbuhan ekonomi di Uni
Eropa masih terbatas dan
dibayangi oleh risiko politik di
beberapa negara. Pada triwulan
III 2016 pertumbuhan ekonomi
Eropa diperkirakan sekitar 1,6%
(yoy),
dimana
secara
keseluruhan lebih rendah dari
pertumbuhan
tahun
2015.
Perlambatan pertumbuhan tahun
2016
terutama
disebabkan
pertumbuhan ekspor yang lebih
rendah dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, pertumbuhan
konsumsi Eropa yang melambat
pada triwulan III 2016, tercermin
dari penurunan retail sales dan
kontraksi pada indikator dini
Purchasing Managers’ Index
(PMI) retail.

Namun kegiatan produksi di
Eropa mengalami peningkatan,
yang tercermin dari PMI sektor
manufaktur dan jasa yang
cenderung meningkat. Hal ini
juga ditunjukkan oleh PMI
Composite
Output
secara
keseluruhan,
yang
tercatat
berada pada level tertinggi
dalam 30 bulan terakhir, dan
mengindikasikan masih akan
berlanjutnya ekspansi kegiatan
produksi.
Pertumbuhan ekonomi Jerman
pada triwulan III 2016 tercatat
sebesar 1,7% (yoy). Meskipun
pertumbuhan ini lebih tinggi dari
pertumbuhan
tahun
2015,
namun
pertumbuhan
pada
triwulan
III
2016
tersebut
melambat dari pertumbuhan
sebesar 1,9% pada triwulan I
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dan 1,8% (yoy) pada triwulan II
2016. Sementara itu perbaikan
ekonomi yang cukup signifikan
dialami
oleh
perekonomian
Inggris. Jika pada tahun 2015
pertumbuhan ekonomi negara ini
tercatat sebesar 2,2% (yoy),
maka
pada
triwulan
III
pertumbuhannya
tercatat
sebesar 4,0% (yoy).

Pada triwulan III 2016
pertumbuhan ekonomi Eropa
diperkirakan sekitar 1,6% (yoy),
dimana secara keseluruhan
lebih rendah dari pertumbuhan
tahun 2015. Perlambatan
pertumbuhan pada tahun
2016 terutama disebabkan
pertumbuhan ekspor yang
lebih rendah dari tahun
sebelumnya.

Italia juga merupakan negara
yang
mengalami
perbaikan
ekonomi pada triwulan III 2016,
yaitu dari pertumbuhan ekonomi
sebesar 0,7% pada tahun 2015
meningkat menjadi 1% pada
triwulan III 2016.
Sebaliknya
Perancis kembali mengalami
perlambatan,
yaitu
dari
pertumbuhan ekonomi sebesar
1,2% (yoy) pada tahun 2015
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menjadi sekitar 1% (yoy) pada
triwulan III 2016.
Secara
keseluruhan,
perekonomian dunia pada tahun
2016
memang
belum
menunjukkan perbaikan yang
stabil.
Perlambatan ekonomi
bahkan juga masih berlangsung
pada beberapa negara Asia,
seperti Tiongkok, Korea Selatan,
Hongkong,
Singapura,
dan
Malaysia.
Sepanjang tahun
2016 pertumbuhan ekonomi
Tiongkok
terus
mengalami
perlambatan,
hingga
hanya
sekitar 6,7% (yoy) pada triwulan
III 2016, lebih rendah dari
pertumbuhan
tahun
2015
sebesar
6,9%
(yoy).
Sebelumnya
Tiongkok
mencatatkan
pertumbuhan
ekonomi sebesar 7,4% pada
tahun 2014, dan 7,7% pada
tahun 2013.
Namun, pertumbuhan ekonomi
Tiongkok dan India diperkirakan
masih
menjadi
pendorong
ekonomi
global.
Prospek
pertumbuhan India cukup baik,
didukung oleh bonus demografi
dan
berlanjutnya
reformasi
struktural.
Sementara itu,
perekonomian
Tiongkok
mengalami perubahan struktur
ekonomi (rebalancing), yang
ditopang oleh sektor tersier dan
konsumsi.
Pertumbuhan
ekonomi India dan Tiongkok juga
ditopang oleh perekonomian
middle class yang peranannya
terus meningkat.
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Pada triwulan III tahun 2016
pertumbuhan ekonomi Malaysia
diperkirakan sebesar 4,3% (yoy),
lebih rendah dari pertumbuhan
sebesar 4,7% pada triwulan III
2015. Pertumbuhan ekonomi
Korea Selatan melambat dari
sebesar 2,8% pada triwulan III
2015 menjadi 2,6% pada
triwulan III 2016. Begitu juga
perekonomian
Hongkong
mengalami perlambatan yang
berarti pada triwulan III 2016,
yaitu hanya sebesar 3,4% (yoy),
dari pertumbuhan sebesar 5,8%
(yoy) pada triwulan III 2015.

2015.
Dan
pertumbuhan
ekonomi Taiwan juga mengalami
kenaikan, dari kontraksi sebesar
0,7% pada triwulan III 2015
menjadi tumbuh sebesar 2%
pada triwulan III 2016.

Sementara itu pertumbuhan
ekonomi Thailand yang sebesar
3,2% (yoy) pada triwulan III 2016
lebih tinggi dari pertumbuhan
sebesar 2,9% pada triwulan III

JANUARI 2017

| 5

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Perkembangan
Ekspor Dan Impor
Industri Pengolahan
ekspor pada bulan November
tersebut merupakan nilai ekspor
tertinggi sejak Oktober 2014.
Pada Desember 2016 nilai
ekspor Industri Pengolahan
Nonmigas tercatat sekitar USD
10,10 miliar, atau turun
sebesar 0,44% terhadap nilai
ekspor November 2016 yang
mencapai sebesar USD 10,15
miliar, dimana nilai ekspor
pada bulan November
merupakan nilai ekspor
tertinggi sejak Oktober 2014.

Setelah mengalami kenaikan
yang
cukup
berarti
pada
November 2016, nilai ekspor dan
nilai impor sektor Industri
Pengolahan Nonmigas kembali
mengalami penurunan pada
Desember
2016.
Pada
Desember 2016 nilai ekspor
Industri Pengolahan Nonmigas
tercatat sekitar USD 10,10 miliar,
atau turun sebesar 0,44%
terhadap nilai ekspor November
2016 yang mencapai sebesar
USD 10,15 miliar, dimana nilai
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Sementara itu pada Desember
2016
nilai
impor
Industri
Pengolahan Nonmigas, yang
tercatat sekitar USD 10,23 miliar,
juga
kembali
mengalami
penurunan
sebesar
0,25%
terhadap nilai impor bulan
November 2016 yang sebesar
USD 10,26 miliar, dimana nilai
impor bulan November 2016
merupakan nilai impor bulanan
tertinggi setidaknya dalam dua
tahun terakhir ini. Penurunan
yang lebih besar pada nilai
ekspor menyebabkan naiknya
defisit
neraca
perdagangan
Industri Pengolahan Nonmigas
pada bulan Desember 2016,
yaitu menjadi sekitar USD 130
juta dari defisit sebesar USD 110
juta pada bulan November 2016.
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Pada Desember 2016
peningkatan nilai impor barang
konsumsi mencapai sebesar
27,25% terhadap nilai
impornya pada bulan
November 2016. Peningkatan
nilai impor yang tinggi ini
selayaknya mendapat
perhatian khusus dan perlu
diwaspadai, karena bisa
berdampak pada kondisi daya
saing industri nasional.

Setelah pada beberapa bulan
mencatatkan
surplus
perdagangan akibat turunnya
nilai
impor
industri,
sejak
November 2016 sektor Industri
Pengolahan Nonmigas kembali
mengalami
defisit
neraca
perdagangan. Kembali terjadinya
defisit perdagangan disebabkan
kembali
meningkatnya
nilai
impor
Industri
Pengolahan
Nonmigas secara sangat berarti.
Pada bulan November 2016 nilai
impor
Industri
Pengolahan
Nonmigas meningkat sebesar
10,65% (mom), sementara nilai
ekspornya meningkat sebesar
4,99% (mom).
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Namun peningkatan nilai impor
yang cukup tinggi terjadi pada
impor barang konsumsi. Pada
Desember 2016 peningkatan
nilai impor barang konsumsi
mencapai
sebesar
27,25%
terhadap nilai impornya pada
bulan
November
2016.
Sedangkan nilai impor bahan
baku/penolong
yang
pada
Desember 2016 tercatat sekitar
USD 9,24 miliar mengalami
penurunan
sebesar
3,38%
terhadap nilai impornya yang
sekitar USD 9,57 miliar pada
November 2016. Sementara itu
nilai impor barang modal yang
sekitar USD 2,23 miliar pada
Desember 2016 juga mengalami
kenaikan sekitar 7,49% terhadap
nilai impor bulan November 2016
sekitar
USD
2,08
miliar.
Peningkatan nilai impor yang
cukup tinggi pada barang
konsumsi (27,25%) selayaknya
mendapat perhatian khusus dan
perlu diwaspadai, karena bisa
berdampak pada kondisi daya
saing industri nasional.
Terus terjadinya kenaikan impor
barang konsumsi secara berarti
sejak beberapa bulan terakhir
menyebabkan
nilai
impor
golongan barang ini pada
seluruh tahun 2016 (JanuariDesember 2016) mengalami
peningkatan sebesar 13,54%
terhadap nilai impornya pada
tahun 2015. Sementara itu pada
periode yang sama, nilai impor
kedua golongan barang lainnya
masih mengalami penurunan
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yang
cukup
berarti,
yaitu
sebesar 5,73% untuk Bahan
Baku/Penolong, dan sebesar
9,64% untuk Barang Modal.
Dengan
perkembangan
ini,
maka distribusi nilai impor
Indonesia menurut golongan
penggunaan barang kembali
mengalami perubahan. Peranan
impor barang konsumsi pada
tahun 2016 naik menjadi 9,1%
dari sebesar 7,62% pada tahun
2015. Pada periode yang sama,
peranan
impor
bahan
baku/penolong
turun
dari
75,04% pada tahun 2015
menjadi 74,42% pada tahun
2016. Begitu juga peran barang
modal turun dari 17,34% pada
tahun 2015 menjadi 16,48%
pada tahun 2016.

penurunan, yaitu sebesar 1,14%.
Hal ini menyebabkan neraca
perdagangan
Industri
Pengolahan Nonmigas pada
tahun
2016
kembali
mencatatkan
surplus,
yaitu
sebesar USD 1,5 miliar, setelah
sejak tahun 2010 hingga tahun
2015 terus menerus mengalami
defisit.

Penurunan nilai ekspor pada
bulan
Desember
2016
menyebabkan
nilai
ekspor
Industri Pengolahan Nonmigas
secara kumulatif pada tahun
2016 mencapai sekitar USD
109,76 miliar atau hanya naik
sebesar 1,07% terhadap nilai
ekspor pada tahun 2015, yang
sekitar
USD 108,6 miliar.
Sementara itu, meskipun pada
Desember 2016 nilai impor
Industri Pengolahan Nonmigas
turun lebih rendah dibandingkan
dengan
penurunan
nilai
ekspornya, namun pada periode
Januari-Desember 2016 nilai
impor
Industri
Pengolahan
Nonmigas masih mengalami

JANUARI 2017

| 9

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Dilihat dari sisi penerimaan
devisa, tentunya kinerja Industri
Pengolahan Nonmigas pada
tahun
2016
lebih
baik
dibandingkan dari kinerja tahun
2015, yang mencatatkan defisit
neraca perdagangan sebesar
USD 912. Surplus neraca
perdagangan
Industri
Pengolahan Nonmigas pada
tahun
2016
telah
menyumbangkan
kenaikan
surplus
pada
neraca
perdagangan Indonesia, yang
pada tahun 2016 mencapai
sebesar USD 8,78 miliar, atau
lebih tinggi dari surplus neraca
perdagangan sebesar USD 7,67
miliar pada tahun 2015.

10 | JANUARI 2017

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Perkembangan Ekspor dan Impor
Industri Pengolahan Nonmigas
Menurut Komoditi

Pada Desember 2016, dari 20
komoditi
penghasil
ekspor
terbesar sebanyak sebelas (11)
komoditi mengalami kenaikan
nilai ekspor terhadap nilai ekspor
November 2016.
Secara
persentase kenaikan nilai ekspor
terbesar terjadi pada komoditi
Besi/Baja dan Karet Remah
(Crumb Rubber), yang masingmasing naik sebesar 47,72%
(mom) dan 22,53% (mom).
Sedangkan
komoditi
yang
mengalami
penurunan
nilai
ekspor terbesar adalah Barang
Perhiasan dan Barang Berharga;
serta komoditi Perlengkapan
Komputer, yang masing-masing
turun sebesar 52,94% (mom)
dan 23,33% (mom)
Penyumbang
nilai
ekspor
terbesar masih diperoleh dari
ekspor Minyak Kelapa Sawit
yang pada Desember 2016
mencapai sekitar USD 1,92
miliar, namun hanya naik
sebesar 0,56% terhadap nilai
ekspor November 2016 (USD
1,91 miliar), meskipun harga
komoditi
ini
cenderung
mengalami kenaikan sepanjang
tahun 2016.

Pada Desember 2016, secara
persentase kenaikan nilai
ekspor terbesar diperoleh dari
komoditi Besi/Baja dan Karet
Remah (Crumb Rubber), yang
masing-masing naik sebesar
47,72% (mom) dan 22,53%
(mom).

Pada Desember 2016 nilai
ekspor kedua terbesar diperoleh
dari
ekspor
Pakaian
Jadi
(Konveksi) dari Tekstil sebesar
USD
602,47
juta,
yang
mengalami kenaikan sebesar
18,42% terhadap nilai ekspor
November 2016. Nilai ekspor
terbesar berikutnya berturut-turut
adalah Kimia Dasar Organik
Yang bersumber Dari Hasil
Pertanian sebesar USD 383,47
juta (naik 0,31%); Karet Remah
(Crumb Rubber) sebesar USD
358,24 juta; Peralatan Listrik

JANUARI 2017

| 11

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

sebesar USD 353,57 juta (turun
14,44%); dan Sepatu Olahraga
sebesar USD 235,22 juta (turun
2,69%).

Dengan terjadinya kenaikan nilai
ekspor pada sebagian besar
komoditi
industri
di
bulan
Desember 2016, maka secara
keseluruhan pada tahun 2016
nilai ekspor Industri Pengolahan
Nonmigas mengalami kenaikan
sebesar 1,07% terhadap nilai
ekspor tahun 2015.
Untuk
seluruh tahun 2016 kenaikan
nilai
ekspor
terjadi
pada
sebagian
komoditi
industri,
dimana dari 20 komoditi ekspor
terbesar 10 komoditi mengalami
12 | JANUARI 2017

kenaikan dan 10 komoditi
lainnya mengalami penurunan
nilai ekspor.
Dari
10
komoditi
yang
mengalami
kenaikan
nilai
ekspor,
secara
persentase
kenaikan nilai ekspor terbesar
dialami oleh Barang Perhiasan
dan Barang Berharga sebesar
24,08%, dan Kimia Dasar
Organik Yang bersumber Dari
Hasil Pertanian sebesar 16,58%.
Sedangkan
komoditi
yang
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mengalami
penurunan
nilai
ekspor terbesar adalah Semi
Konduktor
dan
Komponen
Elektronik Lainnya, yang turun
sebesar 9,74%, dan juga Bubur

Kertas (Pulp) serta Karet Remah
(Crumb Rubber) yang nilai
ekspornya pada tahun 2016
masing-masing turun sebesar
9,59% dan 9,03%.

Sementara itu pada Desember
2016, dari 20 komoditi impor
terbesar,
sebagian
besar
komoditi mengalami penurunan
nilai impor terhadap nilai impor
November 2016.
Hanya ada
empat
(4)
komoditi
yang
mencatatkan kenaikan impor,
dimana kenaikan terbesar terjadi
pada komoditi Komputer dan
Perlengkapan Komputer sebesar
USD 43,46 juta, atau naik sekitar
35,24% (mom). Kenaikan nilai
impor terbesar kedua terjadi
pada komoditi Makanan Olahan

Lainnya sebesar USD 39,14 juta
(10,59%), yang menyebabkan
impor industri ini mengalami
kenaikan nilai impor sebesar
32,94% untuk seluruh tahun
2016. Kenaikan nilai impor juga
terjadi pada komoditi Mesin
Untuk Keperluan Umum sebesar
USD 30,47 juta (1,01%); dan
Besi/Baja sebesar USD 6,58 juta
(0,97%).
Adapun tiga komoditi industri
yang mengalami penurunan
impor
paling
besar
pada
Desember 2016, dibandingkan
JANUARI 2017
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dengan nilai impor November
2016, adalah Peralatan Listrik
yang turun sebesar USD 82,28
juta (12,09%). Kemudian diikuti
oleh
komoditi
Peralatan
Komunikasi
Lainnya
turun
sebesar USD 40,52 juta (7,55%);
dan
komoditi
Kendaraan

Bermotor Roda 4 dan Lebih
yang turun sebesar USD 36,62
juta (20.97%). Pada Desember
2016 ketiga komoditi tersebut
masing-masing
mencatatkan
impor sebesar USD 598,47 juta;
USD 495,99 juta ; dan USD
138,02 juta.

Dengan terjadinya penurunan
nilai impor pada sebagian besar
komoditi
industri
di
bulan
Desember 2016, maka secara
keseluruhan pada tahun 2016
nilai impor Industri Pengolahan
Nonmigas masih mengalami
penurunan
sebesar
1,14%
terhadap nilai impor pada tahun
2015. Untuk seluruh tahun 2016
penurunan nilai impor juga
terjadi pada sebagian besar

komoditi industri, dimana dari 20
komoditi impor terbesar, 12
komoditi mengalami penurunan
impor dan 8 komoditi lainnya
mengalami kenaikan nilai impor.
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Dari
12
komoditi
yang
mengalami
penurunan
nilai
impor,
secara
persentase
penurunan nilai impor terbesar
dialami oleh komoditi Kimia
Dasar Organik yang Bersumber
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dari Minyak sebesar 27,85%,
dan komoditi Pupuk sebesar
22,73%. Sedangkan komoditi
yang mengalami kenaikan nilai
impor tertinggi adalah Makanan

Olahan Lainnya, yang naik
sebesar 32,94%, padahal pada
tahun 2015 nilai impor komoditi
ini
mengalami
penurunan
sebesar 9,71%.

Ekspor Industri Pengolahan
Nonmigas Menurut Negara Tujuan
Pada Desember 2016 kembali
terjadi kenaikan nilai ekspor hasil
industri ke beberapa negara
tujuan utama ekspor Indonesia,
kecuali ke Jepang, India, dan
Thailand. Relatif membaiknya
perekonomian Amerika Serikat

menjelang akhir tahun 2016,
serta
membaiknya
harga
beberapa komoditas ekspor
Indonesia, menyebabkan nilai
ekspor ke Amerika Serikat
mengalami kenaikan yang cukup
berarti, yaitu sebesar 8,98%
JANUARI 2017
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terhadap nilai ekspornya pada
November 2016.
Dengan
kondisi ini, maka pada JanuariDesember 2016 nilai ekspor ke
AS tercatat sekitar USD 15,19
miliar, atau naik sebesar 2,61%
terhadap nilai ekspornya pada
periode yang sama tahun 2015,
yang sekitar USD 14,81 miliar.
Secara persentase, di antara
tujuh (7) negara tujuan ekspor
utama Indonesia, kenaikan nilai
ekspor terbesar pada Desember
2016 terjadi ke negara China,
yaitu sebesar 13,52% (mom).
Hal ini menyebabkan pada
periode Januari – Desember
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2016 nilai ekspor ke negara ini
mengalami kenaikan sebesar
8,12%, yaitu dari sekitar USD
9,76 miliar pada Januari –
Desember 2015 menjadi sekitar
USD 10,56 miliar pada Januari –
Desember 2016. Kenaikan nilai
ekspor pada Desember 2016
juga terjadi ke Singapura dan
Malaysia, yaitu masing-masing
sebesar 4,18% dan 8,75%.
Sehingga untuk seluruh tahun
2016, nilai ekspor ke Singapura
mengalami kenaikan sebesar
1,87%, namun nilai ekspor ke
Malaysia turun sebesar 4,93 %.
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Sementara itu penurunan nilai
ekspor ke Jepang yang sebesar
7,96% (mom) pada bulan
Desember 2016, menyebabkan
nilai ekspor ke negara tersebut
mengalami penurunan sebesar
0,54% untuk seluruh tahun 2016.
Sementara itu penurunan nilai
ekspor ke India yang mencapai
sebesar 19,91% pada Desember
2016, hanya menyebabkan nilai
ekspor ke negara ini pada tahun
2016 turun sebesar 0,03%.
Padahal penurunan nilai ekspor

ke India merupakan yang
terbesar pada semester I 2016,
yaitu sebesar 19,12% terhadap
nilai ekspor pada Semester I
2015. Terjadinya kenaikan nilai
ekspor secara berarti ke India
sejak
Juli
2016
hingga
November 2016 merupakan
penyeimbang dari penurunan
ekspor
yang
terjadi
pada
Semester I 2016 dan juga pada
Desember 2016.
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Realisasi Investasi
Tahun 2016
Selama tahun 2016, total nilai
realisasi investasi di Indonesia,
yang terdiri dari Penanaman
Modal Asing (PMA) maupun
Penanaman
Modal
Dalam
Negeri (PMDN) mencapai Rp
612,8 triliun. Hal ini berarti terjadi
peningkatan
12,36%
bila
dibandingkan
dengan
nilai
investasi di tahun 2015 yang
sebesar Rp 545,4 triliun. Pada
sektor sekunder, atau sektor
industri
pengolahan,
nilai
investasi PMA dan PMDN di
tahun 2016 adalah mencapai Rp
335,8 triliun. Nilai investasi pada
sektor
industri
pengolahan
mengambil porsi hingga 54,8%
pada tahun 2016.

investasi
di
Indonesia,
dibandingkan dengan sektor
primer dan tersier, juga terlihat
pada tahun sebelumnya yaitu
tahun 2014 dan tahun 2015.
Bahkan peranan yang besar itu
semakin
meningkat
setiap
tahunnya, yaitu berturut-turut
selama
2014-2016
adalah
42,99%, 43,27%, dan 54,8%.
Pertumbuhan nilai investasi di
sektor industri pengolahan di
tahun 2016 juga lebih tinggi
ketimbang tahun 2015, yaitu
42,29% berbanding 18,53%.
Data ini menunjukkan sektor
industri pengolahan memegang
peranan yang sangat penting
dalam investasi di Indonesia
dalam tiga tahun terakhir.

Peranan
sektor
industri
pengolahan yang terbesar dalam

Tabel 1
Perkembangan Realisasi Investasi, 2014 - 2016 (Rp Triliun)
Sektor
Primer
Sekunder
Tersier
Total

2014
91,7
199,1
172,3
463,1

2015
95,0
236,0
214,4
545,4

Sumber: Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
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2016
89,0
335,8
188,0
612,8

Pertumbuhan (%)
2015
2016
3,60
-6,32
18,53
42,29
24,43
-12,31
17,77
12,36
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Pada realisasi investasi PMDN,
peranan
sektor
industri
pengolahan juga merupakan
yang terbesar dalam dua tahun
terakhir, yaitu 49,58% di tahun
2015 dan 49,40% di tahun 2016.
Sementara di tahun 2014
peranan terbesar adalah pada
sektor tersier yang mencapai

51,63%,
sementara
sektor
industri
pengolahan
hanya
mencapai 37,80%. Pertumbuhan
realisasi investasi PMDN di
tahun
2015
dan
2016
memperlihatkan kondisi yang
positif yaitu 50,85% di tahun
2015 dan 20% di tahun 2016.

Tabel 2
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN, 2014 - 2016 (Rp Triliun)
Sektor
Primer
Sekunder
Tersier
Total

2014
16,5
59
80,6
156,1

2015
17,1
89,0
73,4
179,5

2016
27,7
106,8
81,7
216,2

Pertumbuhan (%)
2015
2016
3,64
61,99
50,85
20,00
-8,93
11,31
14,99
20,45

Sumber: Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

Pada realisasi investasi PMA,
peranan
sektor
industri
pengolahan di setiap tahun
untuk periode 2014-2016 adalah
merupakan
yang
terbesar
dibandingkan dengan sektor
primer dan sektor tersier.
Berturut-turut peranan sektor
industri
pengolahan
adalah
mencapai 45,64%, 40,17%, dan
57,74%. Hal ini diikuti pula
dengan pertumbuhan positif
realisasi investasi PMA yaitu
4,93% di tahun 2015 dan
55,78% di tahun 2016.
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Tabel 3
Perkembangan Realisasi Investasi PMA, 2014 - 2016 (Rp Triliun)
Sektor
Primer
Sekunder
Tersier
Total

2014
75,2
140,1
91,7
307

2015

2016

77,9
147,0
141
365,9

61,3
229,0
106,3
396,6

Pertumbuhan (%)
2015
2016
3,59
-21,31
4,93
55,78
53,76
-24,61
19,19
8,39

Sumber: Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

Data pada Tabel 2 dan Tabel 3
memperlihatkan
realisasi
investasi
sektor
industri
pengolahan yang memegang
peranan penting tersebut adalah
lebih banyak disumbangkan oleh
PMA ketimbang PMDN. Di tahun
2016, realisasi investasi PMDN
adalah sebesar Rp 106,8 triliun,
sementara realisasi investasi

mencapai Rp 229 triliun. Hal ini
berarti sesuatu yang positif
karena
Indonesia
mampu
menarik investasi asing pada
sektor industri pengolahan yang
memiliki
manfaat
berupa
peningkatan
nilai
tambah
ekonomi dan penyerapan tenaga
kerja.

Pertumbuhan Investasi
Industri Pengolahan
Pada Triwulan IV 2016 realisasi
penanaman modal asing (PMA)
Sektor Industri mencapai USD
3,59 miliar, atau turun 4,7%
dibandingkan dengan realisasi
PMA triwulan III 2016, yang
sebesar USD 3,77 miliar. Meski
demikian, realisasi PMA sektor
industri tersebut pada triwulan IV
2016
tercatat
lebih
tinggi
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sebesar 10,90% dibandingkan
dengan realisasi PMA sektor ini
pada triwulan IV 2015. Kondisi
ini tidak sejalan dengan realisasi
PMA secara keseluruhan, yang
pada triwulan IV 2016 tercatat
sekitar USD 7,50 miliar, atau
lebih tinggi dari realisasinya
pada triwulan III 2016 yang
sebesar USD 7,39 miliar.
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Namun
secara
keseluruhan
realisasi PMA pada triwulan IV
2016 sedikit lebih rendah
dibandingkan dengan realisasi
PMA triwulan IV 2015 yang
sekitar USD 7,94 miliar.
Dengan realisasi PMA Sektor
Industri yang sebesar USD 3,59
miliar pada triwulan IV 2016,
maka realisasi PMA sektor ini
untuk keseluruhan tahun 2016
adalah sebesar USD 16,69 miliar

Peningkatan
realisasi
PMA
Sektor Industri di tahun 2016
sangat menggembirakan, karena
memberi harapan akan lebih
baiknya pertumbuhan sektor

atau naik sebesar 41,86%
terhadap realisasi PMA Industri
pada tahun 2015 yang sebesar
USD 11,76 miliar.
Kenaikan
yang relatif tinggi tersebut
melanjuti kenaikan yang dicapai
pada Semester I 2016, setelah
pada tahun 2014 dan 2015
realisasi PMA Sektor Industri
Pengolahan
mengalami
penurunan
masing-masing
sebesar 17,9% dan 9,65%.

industri pada tahun mendatang.
Hal ini akan sangat pendukung
bagi
pertumbuhan
populasi
industri yang ditargetkan dalam
RPJPN.
Terlebih
lagi
JANUARI 2017
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penanaman modal dalam
PMA
mendominasi
penanaman modal di
industri, yaitu mencapai

bentuk
jumlah
sektor
sekitar

75% dari total investasi Sektor
Industri secara keseluruhan
(PMA+PMDN).

Sedangkan
pada
realisasi
penanaman modal dalam negeri
(PMDN)
untuk
Industri
Pengolahan, di triwulan IV 2016
nilainya tercatat mencapai Rp
31,4 triliun, atau naik sebesar
26,97% dari realisasi PMDN
triwulan III 2016 yang sekitar Rp
24,7 triliun. Adapun terhadap
realisasi PMDN triwulan IV 2015,
realisasi PMDN sektor ini pada
triwulan IV 2016 juga mengalami
kenaikan, yaitu sebesar 20,76%.
Secara keseluruhan untuk tahun
2016, realisasi investasi dari

dalam negeri mencapai sekitar
Rp 106,78 triliun atau naik
sebesar
19,92%
terhadap
realisasi PMDN di tahun 2015.
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Jika melihat pada data realisasi
PMDN untuk sektor Industri
sejak tahun 2011, maka tren nilai
PMDN adalah selalu meningkat
setiap tahunnya, yaitu dengan
pertambahan nilai PMDN yang
berfluktuasi. Di tahun 2011 nilai
PMDN sektor Industri adalah
sebesar
Rp
38,53
triliun,
kemudian meningkat menjadi Rp
51,17 triliun di tahun 2013 dan
selanjutnya meningkat hingga
tahun 2016. Tren kenaikan minat
investasi dari dalam negeri ini
diharapkan dapat menjadikan
sektor industri Indonesia bisa
semakin mandiri di dalam
permodalannya.
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Sementara itu, pada industri
pengolahan, realisasi investasi
PMDN yang terbesar di tahun
2016 adalah untuk sektor
Industri
Makanan,
yaitu
mencapai
Rp
32
triliun.
Kemudian diikuti oleh industri
Kimia dan Farmasi sebesar Rp
30 triliun, serta industri Mineral
Non Logam sebesar Rp 15,4
Triliun. Kondisi di tahun 2016 ini
tidak jauh berbeda dengan
kondisi tahun 2014 dan 2015
yang menempatkan industri
Makanan sebagai industri yang
mendapatkan kucuran investasi
terbesar untuk PMDN.

Jika
dibandingkan
dengan
seluruh sektor pada sektor
Primer, Sekunder, dan Tersier),
maka industri Makanan tetap
berada pada urutan pertama
untuk PMDN di tahun 2016.
Namun di urutan ke-3 terbesar
adalah
untuk
sektor
Transportasi,
Gudang,
dan
Komunikasi, yang di tahun 2016
terdapat
realisasi
investasi
PMDN sebesar Rp 26,8 Triliun.
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Pada realisasi investasi PMA di
industri Pengolahan, di tahun
2016 yang terbesar adalah untuk
industri Logam, Mesin, dan
Elektronik, yaitu mencapai US$
3,9 miliar. Kemudian diikuti oleh
industri Kimia dan Farmasi
sebesar US$ 2,9 miliar serta
industri Kertas dan Percetakan

sebesar US$ 2,8 miliar. Industri
Makanan berada di urutan ke-5
dengan realisasi investasi PMA
industri
Pengolahan,
yaitu
dengan nilai US$ 2,1 miliar. Di
tahun 2014, industri Makanan
menempati
urutan
pertama
dengan nilai US$ 3,1 miliar.

Jika
dibandingkan
dengan
seluruh sektor pada sektor
Primer, Sekunder, dan Tersier),
maka industri Logam, Mesin,
dan Elektronik tetap berada
pada urutan pertama untuk PMA
di tahun 2016. Namun di urutan
ke-4 terbesar adalah untuk
sektor Pertambangan, yang di

tahun 2016 terdapat realisasi
investasi PMA sebesar US$ 2,7
miliar.
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Dari sisi lokasi investasi, nilai
terbesar untuk PMDN adalah
pada pulau Jawa yang di tahun
2016 mencapai Rp 126,4 triliun.
Berikutnya
adalah
pulau
Sumatera dengan nilai Rp 39,8
triliun dan pulau Kalimantan
sebesar Rp 33,4 triliun. Terlihat
pulau Jawa masih menjadi lokasi
investasi PMDN yang paling
diminati ketimbang pulau-pulau
besar lainnya. Bahkan nilai
realisasi investasi PMDN di
pulau Jawa adalah mencapai
tiga kali lipat dari investasi di
pulau Sumatera yang berada di
urutan ke-2.
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Sedangkan bila dilihat dari
provinsi yang menjadi tujuan
investasi PMDN, maka yang
terbesar di tahun 2016 adalah
pada provinsi Jawa Timur
dengan nilai Rp 46,3 triliun.
Berturut-turut berikutnya adalah
provinsi Jawa Barat dengan Rp
30,4 triliun dan provinsi Jawa
Tengah dengan Rp 24,1 triliun.
Provinsi Jawa Timur dalam tiga
tahun terakhir selalu menempati
urutan pertama sebagai provinsi
dengan realisasi investasi PMDN
terbesar.

28 | JANUARI 2017

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Pada PMA untuk investasi pada
lokasi pulau, maka yang terbesar
di tahun 2016 adalah pada pulau
Jawa dengan nilai US$14,8
miliar. Hal ini terjadi sejak tahun
2014. Posisi kedua adalah
investasi PMA pada pulau
Sumatera dengan nilai US$5,7
miliar. Kondisi ini berarti serupa
dengan investasi PMDN dimana
nilai investasi di pulau Jawa
adalah sekitar tiga kali lipat dari
investasi di pulau Sumatera.
Pulau Jawa masih dianggap
sebagai pulau dengan iklim
dunia
usaha
yang
paling
mendukung
bagi
kegiatan
investasi dibandingkan dengan
pulau-pulau lainnya.
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Adapun dari sisi lokasi provinsi,
maka investasi PMA terbesar di
tahun 2016 adalah terletak di
provinsi Jawa Barat dengan nilai
US$5,5 miliar. Diikuti dengan
provinsi DKI Jakarta sebesar
US$3,4 miliar dan provinsi
Banten dengan US$2,9 miliar.
Urutan nilai investasi PMA
berdasarkan provinsi di tahun
2016 ini serupa dengan kondisi
di tahun 2014 dan tahun 2015.
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Dengan data realisasi investasi
di tahun 2016 dan dua tahun
sebelumnya tersebut di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa
dilihat dari sisi sektor industri
maka industri Makanan masih
menjadi sektor yang diminati
oleh investor baik asing maupun
domestik, serta dari sisi lokasi
pulau maka pulau Jawa adalah
pulau yang masih memiliki peran
besar dalam menarik investasi
baik asing maupun domestik.
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Indeks Harga Perdagangan
Besar (IHPB)
Sektor Industri Pengolahan

Pada bulan Desember 2016
IHPB Sektor Industri kembali
meningkat jika dibandingkan
dengan indeks harga di bulan
November 2016, yaitu sebesar
0,70%. Kenaikan IHPB di
sektor Industri Pengolahan ini
melanjutkan tren peningkatan
harga yang terus berlangsung
sejak awal tahun 2016.

Perubahan harga sektor Industri
Pengolahan antara lain dapat
dilihat dari perubahan Indeks
Harga
Perdagangan
Besar
(IHPB) Sektor Industri (harga
grosir/eceran).
Pada bulan
Desember 2016 IHPB Sektor
Industri kembali meningkat jika
dibandingkan dengan indeks
harga di bulan November 2016,
yaitu sebesar 0,70%. Kenaikan
IHPB
di
sektor
Industri
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Pengolahan ini melanjutkan tren
peningkatan harga yang terus
berlangsung sejak awal tahun
2016.
Jika
dibandingkan
dengan
Desember 2015, maka IHPB
Sektor Industri mengalami inflasi
sebesar 4,88%. Angka yang
sama
dengan
inflasi
kumulatifnya
pada
periode
Januari-Desember 2016, dimana
inflasi berdasarkan indeks harga
perdagangan
besar
juga
mencapai sekitar 4,88%. Tingkat
inflasi year on year dan inflasi
kalender
tersebut
memperlihatkan
perubahan
harga yang cukup stabil pada
rantai
perdagangan
besar.
Tingkat inflasi tersebut juga tidak
jauh berbeda bila dibandingkan
dengan
tingkat
inflasi
berdasarkan
Indeks
Harga
Konsumen (IHK).
Pada Sektor Pertambangan &
Penggalian,
inflasi
Harga
Perdagangan Besar mencatat
angka yang positif, baik untuk
inflasi antarbulan, maupun untuk
inflasi tahun kalender dan inflasi
year on year. Kondisi ini serupa
pula dengan sektor Pertanian
yang mencatat kenaikan indeks
(inflasi), yaitu 0,86% untuk inflasi
antarbulan, dan 26,46% untuk
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inflasi kalender dan inflasi year
on year. Pada inflasi antarbulan,
kontribusi inflasi sektor Industri
mencapai 0,33%, sedangkan
sektor Pertanian adalah sebesar
0,17%,
dan
sektor
Pertambangan & Penggalian
sebesar 0,03%.

bulan Desember inflasi tertinggi
adalah
pada
sektor
Pertambangan & Penggalian.
Sementara inflasi sektor Industri
menunjukkan kondisi yang tetap
stabil, yang serupa dengan
kondisi
di
bulan-bulan
sebelumnya.
Adapun
inflasi
antarbulan di bulan Desember
yang relatif tinggi adalah hal
yang wajar karena tingkat
permintaan yang meningkat
akibat pengaruh kebutuhan rutin
masyarakat pada setiap akhir
tahun.

Perkembangan IHPB di bulan
Desember 2016 ini sedikit
berbeda dengan kondisi IHPB di
bulan November 2016. Hal ini
ditunjukkan
dari
inflasi
antarbulan sektor Pertanian
yang
tertinggi
di
bulan
November, sementara untuk

Tabel
Persentase4 & Andil
Indeks HargaPerubahan
Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia
Menurut
Sektor
/ Kelompok Barang, Desember 2016 (2010
Nonmigas
Perubahan
Inflasi
= 100)
IHPB
IHPB
Inflasi
Sektor / Kelompok Barang
Domestik
1. Pertanian
2. Pertambangan & Penggalian
3. Industri

Jan-Des
2016
(%)
10,03
26,46
0,97
4,88

YoY

Andil
Des 16

(%)
10,03
26,46
0,97
4,88

(%)
0,53
0,17
0,03
0,33

165,06
380,68
119,16
135,98

166,31
383,96
120,32
136,93

Des 2016 thd
Nov 2016
(%)
0,76
0,86
0,97
0,7

136,61
148,87

136,82
148,94

0,16
0,04

2,98
7,63

2,98
7,63

0,02
0,01

157,9

158,78

0,56

8,65

8,65

0,56

Nov
2016

Des
2016

Perdagangan Internasional
1. Impor Non migas
2. Ekspor Non migas
Umum Non migas
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