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Pertumbuhan Ekonomi
Nasional
Pertumbuhan ekonomi nasional,
yang diukur berdasarkan PDB
harga konstan 2010, pada
triwulan IV 2016 tercatat sebesar
4,94%
(year
on
year).
Pertumbuhan ini tidak saja lebih
rendah
dari
pertumbuhan
triwulan III 2016, yang sebesar
5,01% (yoy), tetapi juga jauh
lebih
rendah
dari

pertumbuhannya pada triwulan
yang sama tahun 2015, yang
sebesar 5,17% (yoy). Meskipun
demikian, dengan pertumbuhan
sebesar ini secara kumulatif
pada tahun 2016, pertumbuhan
ekonomi Indonesia mencapai
sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi
dari pertumbuhan tahun 2015
yang sebesar 4,88 % (yoy).
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Lebih rendahnya pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada triwulan
IV 2016 disebabkan tidak saja
karena
lebih
rendahnya
pertumbuhan investasi fisik pada
periode tersebut, tetapi juga
karena
menurunnya
pengeluaran
konsumsi
pemerintah. Pada triwulan IV
2016 pertumbuhan investasi
fisik,
yang
dilihat
dari
pertumbuhan
Pembentukan
Modal Tetap Bruto, hanya
tercatat sebesar 4,8% (yoy) jauh
lebih
rendah
dibandingkan

dengan pertumbuhan sebesar
6,4% (yoy) pada triwulan IV
2015.
Sementara
itu
pengeluaran
konsumsi
pemerintah
mengalami
penurunan (kontraksi) sebesar
4,05% (yoy), setelah pada
triwulan III 2016 juga telah
mengalami kontraksi sebesar
2,95% (yoy). Sedangkan pada
triwulan IV 2015 pengeluaran
konsumsi pemerintah mencapai
sebesar 7,12% (yoy) dan pada
triwulan III 2015 sebesar 7,09%
(yoy).

Meskipun
demikian,
secara
keseluruhan
kualitas
pertumbuhan ekonomi nasional
pada triwulan IV 2016 bisa

dikatakan lebih baik dari kualitas
pertumbuhan pada triwulan III
2016.
Pertumbuhan ekspor
barang dan jasa pada triwulan IV
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2016 mencapai pertumbuhan
positip sebesar 4,24% (yoy),
setelah
terus
mengalami
kontraksi sejak triwulan IV 2014.
Begitupun pertumbuhan impor
barang dan jasa tercatat sebesar
2,82% (yoy), juga setelah terus
mengalami
kontraksi
sejak
triwulan I 2015. Kenaikan nilai
ekspor dan impor merupakan
indikasi
dari
kembali
meningkatnya kegiatan produksi
sektor riil di dalam negeri selama
triwulan IV 2016.
Namun,
lebih
rendahnya
pertumbuhan investasi fisik pada
triwulan IV 2016 menyebabkan
pertumbuhan
komponen
pengeluaran PDB ini juga
mengalami perlambatan untuk
seluruh tahun 2016 (4,48%)
dibandingkan dengan tahun
2015
(5,01%).
Hal
ini
menyebabkan peranan investasi
dalam PDB kembali mengalami
penurunan dari 32,8% pada
tahun 2015 menjadi 32,57%
pada tahun 2016. Kondisi ini
dikhawatirkan akan mengganggu
kesinambungan
pertumbuhan
ekonomi
nasional
pada
beberapa tahun mendatang.
Lebih rendahnya pertumbuhan
investasi
berupa
Bangunan
kembali
menjadi
penyebab
utama
lebih
rendahnya
pertumbuhan investasi fisik pada
triwulan IV 2016. Pada periode
tersebut pertumbuhan investasi
dalam bentuk bangunan hanya
sebesar 4,07% (yoy), tidak saja

lebih
rendah
dibandingkan
dengan pertumbuhan sebesar
4,96 (yoy) pada triwulan III 2016,
tetapi juga jauh lebih rendah
dibandingkan
dengan
pertumbuhan sebesar 7,78%
(yoy) pada triwulan IV 2015.
Dengan
kontribusi
investasi
berupa bangunan yang lebih dari
75% dari total investasi, maka
melambatnya
pertumbuhan
investasi
bangunan
sangat
berpengaruh pada pertumbuhan
investasi
fisik
secara
keseluruhan.

Pada triwulan IV 2016
pertumbuh-an investasi dalam
bentuk bangunan hanya
sebesar 4,07% (yoy), tidak saja
lebih rendah dibandingkan
dengan pertumbuh-an sebesar
4,96 (yoy) pada triwulan III
2016, tetapi juga jauh lebih
rendah dibandingkan dengan
pertumbuhan sebesar 7,78%
(yoy) pada triwulan IV 2015.

Selain
akibat
perlambatan
pertumbuhan investasi berupa
bangunan,
terjadinya
perlambatan
pertumbuhan
investasi fisik secara total juga
disebabkan masih terjadinya
kontraksi pertumbuhan pada
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investasi berupa Mesin dan
Perlengkapannya. Pada triwulan
IV 2016 kontraksi pertumbuhan
investasi berupa Mesin dan
Perlengkapannya
tercatat
sebesar 1,87% (yoy), lebih
rendah
dari
kontraksi
pertumbuhan sebesar 9,47%
(yoy) pada triwulan III 2016.
Lebih
rendahnya
kontraksi
pertumbuhan investasi berupa
Mesin dan Perlengkapannya
sejalan dengan mulai terjadinya
peningkatan impor barang pada
triwulan IV 2016 (2,74%), yang
bisa menjadi indikasi dari mulai
meningkatnya kegiatan produksi
di Sektor Industri Manufaktur.
Apalagi dengan investasi berupa
Kendaraan yang mengalami
pertumbuhan sangat
berarti
pada triwulan IV 2016, yaitu
sebesar 27,44% (yoy).

Sementara
itu,
dengan
pertumbuhan
investasi
bangunan yang hanya sebesar
4,07% pada triwulan IV 2016,
maka
pada
tahun
2016
pertumbuhan
investasi
bangunan
tercatat
hanya
sebesar 5,18%, lebih rendah
dibandingkan
dengan
pertumbuhan sebesar 6,11%
pada tahun 2015. Kondisi ini
perlu menjadi perhatian, karena
menunjukkan lebih rendahnya
kegiatan
pembangunan
infrastuktur pada tahun 2016
dibandingkan dengan tahun
2015.
Diharapkan kondisi ini
tidak berlanjut pada tahun-tahun
mendatang,
sehigga
pembangunan infrastruktur di
Indonesia
mencapai
perkembangan yang optimal
untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi secara maksimal.

Tabel 1.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Triwulanan (yoy) Menurut Pengeluaran
2015**

2016***

JENIS PENGELUARAN
I

III

IV

5.01

4.97

4.95

4.93

4.96

4.97

5.07

5.01

4.99

(8.06)

(7.98)

6.57

8.33

(0.62)

6.40

6.71

6.64

6.72

6.62

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

2.91

2.61

7.09

7.12

5.32

3.43

6.23

(2.95)

(4.05)

(0.15)

4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

4.60

4.01

4.93

6.43

5.01

4.67

4.18

4.24

4.80

4.48

5.71

4.72

6.11

7.78

6.11

6.78

5.07

4.96

4.07

5.18

b. Mesin dan Perlengkapan

(1.20)

(4.25)

2.86

5.21

0.60

(8.22)

(7.30)

(9.47)

(1.87)

(6.68)

c. Kendaraan

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

a. Bangunan

II

III

IV

Jumlah

I

II

Jumlah
5.01

(4.96)

(6.21)

6.82

7.31

0.57

(0.20)

5.24

14.76

27.44

12.07

d. Peralatan Lainnya

7.05

8.62

12.71

10.21

9.73

26.38

8.71

1.44

16.76

12.94

e. CBR

8.98

18.80

(1.73)

(8.25)

3.63

2.27

10.78

1.89

4.27

4.80

f. Produk Kekayaan Intelektual

7.49

10.17

(10.98)

3.44

2.28

1.18

5.22

22.65

2.46

7.71

6. Ekspor Barang dan Jasa

(0.68)

(0.26)

(0.95)

(6.38)

(2.12)

(3.29)

(2.18)

(5.65)

4.24

(1.74)

7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa

(2.63)

(7.37)

(6.65)

(8.75)

(6.41)

(5.14)

(3.20)

(3.67)

2.82

(2.27)

4.82

4.74

4.77

5.17

4.88

4.92

5.18

5.01

4.94

5.02

8. PRODUK DOMESTIK BRUTO
Sumber : Badan Pusat Statistik
**) Angka Sementara
***) Angka Sangat Sementara
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Indikasi
menurunnya
pembangunan
infrastruktur
dalam negeri antara lain juga
terlihat dari semakin besarnya
penurunan
pengeluaran
Konsumsi Pemerintah pada
triwulan IV 2016, yaitu mencapai
sebesar 4,05% (yoy), setelah
pada triwulan III 2016 juga turun
sebesar 2,95% (yoy). Meskipun
penyebab
utama
turunnya
pengeluaran
konsumsi
pemerintah secara drastis pada
triwulan III 2016 adalah karena
dilakukannya
pemotongan
anggaran pengeluaran yang
sangat
berarti
pada
kementerian-kementerian
tekhnis, namun pada triwulan IV
2016 penurunan pengeluaran
pemerintah
terlihat
sangat
berpengaruh pada pertumbuhan
Sektor Konstruksi yang hanya
tumbuh sebesar 4,21% (yoy).
Padahal pada triwulan III 2016
Sektor
Konstruksi
masih
mengalami
pertumbuhan
sebesar 4,95% (yoy), dan pada
tahun 2015 sektor ini tumbuh
sebesar 6,36%.
Dengan terjadinya kontraksi
pertumbuhan pada triwulan III
dan triwulan IV 2016, maka pada
tahun
2016
pertumbuhan
pengeluaran
konsumsi
pemerintah tercatat mengalami
kontraksi
sebesar
0,15%,
sementara pada tahun 2015
komponen pengeluaran PDB ini
mengalami
pertumbuhan
sebesar 5,32%.

Terjadinya penurunan konsumsi
pemerintah pada tahun 2016
menyebabkan turunnya kembali
peranan komponen pengeluaran
ini dalam PDB, yaitu dari 9,75%
pada tahun 2015 menjadi 9,45%
pada tahun 2016. Pada periode
yang sama peranan konsumsi
rumah
tangga
mengalami
kenaikan, dari sebesar 56,17%
pada tahun 2015 menjadi 56,5%
pada tahun 2016. Pada tahun
2016 pertumbuhan Konsumsi
Rumah Tangga tercatat sebesar
5,01%,
lebih
tinggi
dari
pertumbuhan sebesar 4,96%
pada tahun 2015.

Setelah mengalami kontraksi
yang cukup besar pada
triwulan III 2016 (-5,65%),
pada triwulan IV 2016
pertumbuhan ekspor barang
dan jasa mengalami
pertumbuhan yang cukup
berarti, yaitu sebesar 4,24%
(yoy). Ini merupakan
pertumbuhan positif pertama
sejak triwulan IV 2014.
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Sementara
itu,
setelah
mengalami kontraksi yang cukup
besar pada triwulan III 2016 (5,65%), pada triwulan IV 2016
pertumbuhan ekspor barang dan
jasa mengalami pertumbuhan
positip yang cukup berarti, yaitu
sebesar
4,24%
(yoy).
Ini
merupakan pertumbuhan positif
pertama sejak triwulan IV 2014.
Dengan pertumbuhan sebesar
4,24% tersebut, maka pada
tahun 2016 pertumbuhan ekspor
barang dan jasa dalam Produk
Domestik Bruto (PDB) hanya
mengalami kontraksi sebesar
1,74%,
atau
lebih
baik
dibandingkan dengan kontraksi
sebesar 2,12% pada tahun
2015. Terjadinya pertumbuhan
ekspor barang dan jasa pada
triwulan IV 2016 tidak saja
didukung oleh pertumbuhan
ekspor jasa yang tumbuh
sebesar 6,28% (yoy), tetapi juga
oleh
pertumbuhan
ekspor
barang yang mencapai sebesar

3,99% (yoy), dimana ekspor
barang
nonmigas
tumbuh
sebesar 7,7% (yoy) dan ekspor
barang migas turun sebesar
16,15% (yoy).
Pertumbuhan positip juga terjadi
pada impor barang dan jasa
dalam PDB. Pada triwulan IV
2016 pertumbuhan impor barang
dan jasa tercatat sebesar 2,82%
(yoy). Dengan pertumbuhan ini
maka pada tahun 2016 impor
barang
dan
jasa
masih
mengalami kontraksi sebesar
2,27%, lebih tinggi dibandingkan
dengan kontraksi pertumbuhan
ekspor barang dan jasa yang
hanya sebesar 1,74%. Hal ini
tidak
saja
menyebabkan
terjadinya surplus pada neraca
perdagangan Indonesia (ekspor
dikurangi impor), tetapi juga
berpengaruh
positif
pada
pertumbuhan
PDB
secara
keseluruhan.

Pertumbuhan Menurut
Sektor Ekonomi
Dilihat
dari
sisi
produksi,
melambannya
pertumbuhan
ekonomi pada triwulan IV 2016
(dibandingkan
dengan
pertumbuhan triwulan III 2016)
disebabkan oleh melambatnya
pertumbuhan beberapa sektor,
seperti
Sektor
Industri
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Pengolahan; Sektor Pengadaan
Listrik
dan
Gas;
Sektor
Konstruksi; Sektor Transportasi
dan Pergudangan; serta Sektor
Jasa Keuangan dan Asuransi.
Tapi di pihak lain, beberapa
sektor utama juga mengalami
kenaikan pertumbuhan pada
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triwulan IV 2016, seperti Sektor
Pertanian; Sektor Informasi dan
Komunikasi;
serta
Sektor
Perdagangan.
Pada
triwulan
IV
2016
pertumbuhan tertinggi masih
dicapai oleh sektor Informasi dan
Komunikasi, yang mencatatkan
pertumbuhan sebesar 9,57%
(yoy), dan diikuti oleh sektor
Transportasi dan Pergudangan
sebesar
7,85%
(yoy).
Pertumbuhan tinggi berikutnya
terjadi
pada
sektor
Jasa
Perusahaan sebesar 6,83%
(yoy); dan sektor Pertanian
sebesar
5,31%
(yoy).
Sedangkan
sektor
Jasa
Keuangan dan Asuransi yang
pada triwulan III 2016 tumbuh
sebesar 9,04% (yoy), pada
triwulan
IV
2016
hanya
mencatatkan
pertumbuhan
sebesar 4,18% (yoy).

Pada triwulan IV 2016
pertumbuhan tertinggi masih
dicapai oleh sektor Informasi
dan Komunikasi, yang
mencatatkan pertumbuhan
sebesar 9,57% (yoy), dan
diikuti oleh sektor Transportasi
dan Pergudangan sebesar
7,85% (yoy). Pertumbuhan
tinggi berikutnya terjadi pada
sektor Jasa Perusahaan
sebesar 6,83% (yoy); dan
sektor Pertanian sebesar
5,31% (yoy).

Walaupun relatif masih tinggi,
namun
pertumbuhan
sektor
Transportasi dan Pergudangan
yang sebesar 7,85% (yoy) pada
triwulan IV 2016 merupakan
perlambatan dari pertumbuhan
sebesar 8,26% (yoy) pada
triwulan III 2016. Begitu juga
dengan sektor Konstruksi yang
melambat dari pertumbuhan
sebesar 4,95% (yoy) pada
triwulan III 2016 menjadi sebesar
4,21% (yoy) pada triwulan IV
2016.
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Bahkan
perlambatan
pertumbuhan sektor konstruksi
pada triwulan IV 2016 semakin
terlihat jika dibandingkan dengan
pertumbuhannya pada triwulan
yang sama tahun 2015, yang
sebesar 7,13% (yoy). Kondisi ini
dikhawatirkan terkait dengan
pembangunan
infrastruktur
sepanjang triwulan IV 2016.
Apalagi kondisi ini sejalan
dengan
melambatnya
pertumbuhan investasi fisik pada
triwulan
IV
2016.
Secara
kumulatif pertumbuhan sektor
Konstruksi yang sebesar 5,22%
pada tahun 2016 lebih rendah
dari
pertumbuhan
sebesar
6,36% pada tahun 2015.
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Sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan yang pada
triwiulan III 2016 mencatatkan
pertumbuhan sebesar 3,03%
(yoy), pada triwulan IV 2016
meningkat
menjadi
sebesar
5,31% (yoy).
Meningkatnya
pertumbuhan
subsektor
Tanaman Pangan dan subsektor
Perkebunan
merupakan
penyebab utama meningkatnya
pertumbuhan nilai tambah sektor
Pertanian,
Kehutanan,
dan
Perikanan pada triwulan IV
2016.
Jika pada triwulan III 2016
pertumbuhan
subsektor
Tanaman
Pangan
tercatat
sebesar 2,59% (yoy), maka pada
triwulan IV 2016 mencapai
sebesar
14,01%
(yoy).
Pertumbuhan
subsektor
Tanaman Perkebunan, yang
sempat
melambat
menjadi
sebesar 1,87% (yoy) pada
triwulan III 2016, pada triwulan
IV kembali tumbuh sebesar
5,15% (yoy).
Sementara itu
perlambatan pertumbuhan pada
subsektor Perikanan kembali
terjadi, yaitu dari sebesar 5,64%
(yoy) pada triwulan III 2016
menjadi sebesar 2,62% (yoy)
pada triwulan IV 2016.

yang sebesar 4,56% (yoy), tetapi
juga
lebih
rendah
dari
pertumbuhan sebesar 4,43%
(yoy) pada triwulan IV 2015.
Pertumbuhan Sektor Industri
Pengolahan sebesar
3,36%
pada triwulan IV 2016, terutama
disumbangkan
oleh
pertumbuhan
Industri
Pengolahan Nonmigas yang
sebesar 3,87% (yoy), sedang
Industri
Batubara
dan
Pengilangan Migas (industri
migas)
kembali
mengalami
kontraksi sebesar 0,67% (yoy).

Pada triwulan IV 2016
pertumbuhan Sektor Industri
Pengolahan tercatat hanya
mencapai sebesar 3,36% (yoy).
Pertumbuhan ini tidak saja
jauh lebih rendah dari
pertumbuhan triwulan III 2016
yang sebesar 4,56% (yoy),
tetapi juga lebih rendah dari
pertumbuhan sebesar 4,43%
(yoy) pada triwulan IV 2015.

Sementara itu pada triwulan IV
2016
pertumbuhan
Sektor
Industri Pengolahan tercatat
hanya mencapai sebesar 3,36%
(yoy).
Pertumbuhan ini tidak
saja jauh lebih rendah dari
pertumbuhan triwulan III 2016
MARET 2017
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Batubara
dan
Pengilangan
Migas
pada
tahun
2016
mencatatkan
pertumbuhan
positip sebesar 3,24%.
Dari pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,02% pada tahun
2016, Sektor Industri
Pengolahan menjadi sumber
pertumbuhan sebesar 0,92%;
dan Sektor Perdagangan
menjadi sumber pertumbuhan
sebesar 0,53%.

Secara kumulatif pada tahun
2016,
pertumbuhan
Sektor
Industri Pengolahan (migas dan
nonmigas)
hanya
mencapai
sebesar 4,29%, juga lebih
rendah dibandingkan dengan
pertumbuhan sebesar 4,33%
pada tahun 2015.
Sementara
itu pada tahun 2016 Industri
Pengolahan Nonmigas
juga
hanya tumbuh sebesar 4,42%,
juga jauh lebih rendah dari
pertumbuhan sebesar 5,05%
pada tahun 2015. Namun,
pertumbuhan
Industri
Pengolahan Nonmigas pada
tahun
2016
lebih
tinggi
dibandingkan
dengan
pertumbuhan Sektor Industri
Pengolahan secara keseluruhan,
meskipun pertumbuhan Industri
10 | MARET 2017

Masih terbatasnya pertumbuhan
Sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan, serta terus
melambatnya
pertumbuhan
Sektor
Industri
Pengolahan
memegang
peranan
paling
penting
dalam
tertahannya
pertumbuhan ekonomi nasional
secara keseluruhan.
Hal ini
disebabkan karena kontribusi
kedua sektor tersebut dalam
Produk Domestik Bruto masih
merupakan
yang
tertinggi,
dimana pada tahun 2016
masing-masing mencapai sekitar
20,51%
(untuk
Industri
Pengolahan)
dan
sebesar
13,45% (untuk Sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan).
Relatif tetap tingginya kontribusi
kedua sektor ini, tingginya
pertumbuhan Sektor Informasi
dan Komunikasi, serta relatif
tingginya pertumbuhan Sektor
Konstruksi
dan
Sektor
Perdagangan
menyebabkan
kelima sektor ini menjadi sumber
utama pertumbuhan ekonomi
nasional pada tahun 2016.
Dari
pertumbuhan
ekonomi
sebesar 5,02% (yoy) pada tahun
2016, kelima sektor ini, yaitu
Sektor Pertanian, Sektor Industri
Pengolahan, Sektor Informasi
dan
Komunikasi,
Sektor
Konstruksi,
serta
Sektor
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Perdagangan
memberi
sumbangan
pertumbuhan
terbesar, dimana masing-masing
menjadi sumber pertumbuhan
sebesar 0,42%, 0,92%, 0,42%,
0,51%, dan 0,53%. Sedangkan
12 sektor lainnya masing-masing
hanya
menjadi
sumber
pertumbuhan di bawah 0,4%.
Secara kumulatif pada tahun
2016, pertumbuhan tertinggi

dicapai
oleh
Sektor
Jasa
Keuangan dan Asuransi, yang
tumbuh
sebesar
8,9%.
Kemudian diikuti oleh Sektor
Informasi
dan
Komunikasi
sebesar 8,87%; Sektor Jasa
lainnya sebesar 7,8%; Sektor
Transportasi dan Pergudangan
sebesar 7,74%; serta Sektor
Jasa
Perusahaan
sebesar
7,36%.

Tabel 2.
LAJU PERTUMBUHAN PDB TRIWULANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (%)
LAPANGAN USAHA

2011

2012

2013

2014

2015*

2016**

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

3.95

4.59

4.20

4.24

3.77

3.25

Pertambangan dan Penggalian

4.29

3.02

2.53

0.43

-3.42

1.06

Industri Pengolahan

6.26

5.62

4.37

4.64

4.33

4.29

1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas

-0.33

-2.40

-2.64

-2.12

-1.13

3.24

2 Industri Pengolahan Non Migas

7.46

6.98

5.45

5.61

5.05

4.42

Pengadaan Listrik dan Gas

5.69

10.06

5.23

5.90

0.90

5.39

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

4.73

3.34

3.32

5.24

7.07

3.60

Konstruksi

9.02

6.56

6.11

6.97

6.36

5.22

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

9.66

5.40

4.81

5.18

2.59

3.93

Transportasi dan Pergudangan

8.31

7.11

6.97

7.36

6.68

7.74

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

6.86

6.64

6.80

5.77

4.31

4.94

10.02

12.28

10.39

10.12

9.69

8.87

Jasa Keuangan dan Asuransi

6.97

9.54

8.76

4.68

8.59

8.90

Real Estate

7.68

7.41

6.54

5.00

4.11

4.30

Jasa Perusahaan

9.24

7.44

7.91

9.81

7.69

7.36

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

6.43

2.13

2.56

2.38

4.63

3.19

Jasa Pendidikan

6.68

8.22

7.44

5.47

7.33

3.84

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

9.25

7.97

7.96

7.96

6.68

5.00

Jasa lainnya

8.22

5.76

6.40

8.93

8.08

7.80

PRODUK DOMESTIK BRUTO

6.17

6.03

5.56

5.01

4.88

5.02

Informasi dan Komunikasi

Sumber: Badan Pusat Statistik
*
Angka sementara
** Angka sangat sementara
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Pertumbuhan Produksi
Industri Besar dan Sedang
Triwulan IV 2016

Melambat secara drastisnya
pertumbuhan industri nonmigas
pada triwulan IV 2016 sejalan
dengan
melambatnya
pertumbuhan produksi industri
manufaktur, baik pada skala
besar dan sedang (IBS) maupun
pada skala mikro dan kecil
(IMK).
Pada triwulan IV 2016
produksi industri manufaktur
besar dan sedang (IBS) tercatat
tumbuh hanya sebesar 2,06%
(yoy), yang merupakan tingkat
pertumbuhan terendah sejak
triwulan I 2014. Pertumbuhan
produksi IBS pada triwulan IV
2016
hanya
dialami
oleh
beberapa
industri
saja,
sedangkan
sebagian
besar
lainnya mengalami penurunan
produksi
(kontraksi)
dibandingkan dengan produksi
IBS pada triwulan IV 2016.
Sementara itu pertumbuhan
produksi IMK yang tumbuh lebih
tinggi, yaitu sebesar 4,88%
(yoy), juga lebih rendah tidak
saja
dibandingkan
dengan
pertumbuhannya pada triwulan
III 2016, tetapi juga dengan
pertumbuhan pada triwulan IV
2015.
Namun pada IMK
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sebagian
besar
industri
mengalami kenaikan yang cukup
berarti, dan bahkan beberapa
industri mengalami pertumbuhan
yang relatif tinggi.
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Melambatnya
pertumbuhan
produksi IBS secara keseluruhan
pada
triwulan
IV
2016
disebabkan karena terjadinya
perlambatan pertumbuhan dan
penurunan produksi yang cukup
berarti pada beberapa jenis
industri manufaktur.
Adapun
jenis industri manufaktur besar
dan
sedang
(IBS)
yang
mengalami penurunan produksi
pada triwulan IV 2016 terhadap
triwulan IV 2015 (year on year)
mencapai 16 jenis industri dari
total 23 industri.
Penurunan
produksi terbesar antara lain
dialami oleh Industri Tekstil yang

turun sebesar 7,91% (yoy);
Industri Karet, Barang dari Karet
dan Plastik turun sebesar 5,47%
(yoy);
Industri
Pengolahan
Tembakau turun sebesar 4,28%
(yoy); serta Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus
dan Barang Anyaman dari
Bambu, Rotan dan Sejenisnya
turun sebesar 4,12% (yoy).
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Meskipun demikian, di antara
empat
(4)
industri
yang
mengalami penurunan produksi
tersebut,
hanya
Industri
Pengolahan Tembakau yang
semakin memburuk kondisinya
dibandingkan dengan kondisi
pada
triwulan
III
2016.
Sedangkan tiga jenis industri
lainnya mengalami kondisi yang
lebih baik. Jika pada triwulan III
2016
Industri
Pengolahan
Tembakau mengalami kontraksi
sebesar 3,01% (yoy), maka pada
triwulan IV 2016 industri ini
mengalami kontraksi yang lebih
besar lagi, yaitu sebesar 4,28%
(yoy). Semakin maraknya impor
rokok
ilegal
dan
adanya
pembatasan
terhadap
pengggunaan industri ini yg
14 | MARET 2017

dikaitkan
dengan
masalah
kesehatan masyarakat, telah
menyebabkan
pertumbuhan
industri ini semakin terpuruk.
Sementara itu Industri Tekstil,
meskipun mengalami kontraksi
yang tinggi pada triwulan IV
2016,
namun
mengalami
penurunan
dari
kontraksi
pertumbuhan yang lebih tinggi,
yaitu sebesar minus 8,96% (yoy)
pada triwulan III 2016. Industri
Karet, Barang dari Karet dan
Plastik,
bahkan
mengalami
penurunan
kontraksi
yang
sangat berarti, yaitu dari sebesar
-12,58% (yoy) pada triwulan III
2016 menjadi sebesar -5,47%
(yoy).
Dan Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus
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dan Barang Anyaman dari
Bambu, Rotan dan Sejenisnya
mengalami penurunan kontraksi
dari sebesar -4,35% (yoy)
Disamping itu, juga tidak sedikit
kelompok
industri
yang
mengalami
perlambatan
pertumbuhan produksi secara
berarti pada triwulan IV 2016.
Industri-industri
yang
mencatatkan
perlambatan
pertumbuhan tersebut antara
lain adalah Industri Kulit, Barang
dari Kulit dan Alas Kaki yang
melambat dari pertumbuhan
sebesar 7,28% (yoy) pada
triwulan III 2016 menjadi hanya
tumbuh sebesar 5,58% (yoy)
pada triwulan IV 2016. Industri
Barang Galian Bukan Logam
melambat dari pertumbuhan
sebesar 7,19% (yoy) pada
triwulan III 2016 menjadi hanya
sebesar 3,2% (yoy) pada
triwulan IV 2016. Perlambatan
yang sangat signifikan terjadi
Industri Farmasi, Produk Obat
Kimia dan Obat Tradisional,
yaitu dari pertumbuhan sebesar
11,26% (yoy) pada triwulan III
2016 menjadi hanya sebesar
3,13% (yoy) pada triwulan IV
2016.

produksi tertinggi pada kelompok
IBS
terjadi
pada
Industri
Makanan
yang
mencapai
sebesar 8,29% (yoy), dan
merupakan
kenaikan
dari
pertumbuhan sebesar
7,7%
(yoy) pada triwulan III 2016.
Tetapi, kondisi ini berbeda
dengan pertumbuhan Industri
Makanan dalam PDB, yang pada
triwulan IV justeru mengalami
perlambatan,
yaitu
dari
pertumbuhan sebesar 10,42%
(yoy) pada triwulan III 2016
menjadi pertumbuhan sebesar
8,43% (yoy) pada triwulan IV
2016. Hal ini disebabkan karena
sebagian
cukup
besar
pertumbuhan industri makanan
didukung oleh pertumbuhan
industri
CPO,
yang
nilai
tambahnya tidak terlalu tinggi
dan
pertumbuhannya
juga
bergantung pada harga CPO
dunia.

Ketiga
jens
industri
yang
mengalami
perlambatan
pertumbuhan ini merupakan
bagian dari kelompok industri
yang mencatatkan pertumbuhan
relatif tinggi pada triwulan IV
2016.
Namun pertumbuhan
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Pertumbuhan produksi tertinggi
berikutnya terjadi pada Industri
Bahan Kimia dan Barang dari
Bahan Kimia, yang tumbuh
sebesar 7,07% (yoy) pada
triwulan IV 2016. Pertumbuhan
ini lebih tinggi dari pertumbuhan
sebesar 0,47% (yoy) pada
triwulan III 2016, dan lebih-lebih
jika
dibandinglan
dengan
pertumbuhan negatif
8,93%
(yoy) pada triwulan IV 2015.
Peningkatan pertumbuhan yang
sangat berarti ini sejalan dengan
pertumbuhan nilai tambah bruto
(NTB) industri ini dalam PDB,
yang pada triwulan IV 2016
mencapai sebesar 12,05% (yoy).
Hal ini antara lain didukung oleh
kenaikan nilai ekspor yang tinggi
pada industri ini. Pada triwulan
16 | MARET 2017

IV 2016 nilai ekspor Industri
Bahan Kimia dan Barang dari
Bahan Kimia naik sebesar
18,55% terhadap nilai ekspornya
pada triwulan III 2016, dan naik
sebesar 36,38% terhadap nilai
ekspornya pada triwulan IV
2015.
Secara
keseluruhan,
jika
diperbandingkan
antara
pertumbuhan produksi beberapa
industri IBS pada tahun 2016
dengan
pertumbuhan
produksinya pada tahun 2015,
maka hampir sebagian besar
industri
utama
mengalami
perlambatan pertumbuhan pada
tahun
2016.
Perlambatan
pertumbuhan terutama terjadi
pada
industri
Pengolahan
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Tembakau, dari pertumbuhan
sebesar 5,20% pada tahun 2015
menjadi kontraksi pertumbuhan
sebesar
2,76%.
Berbagai
permasalahan memang sedang
dihadapi oleh industri ini dalam
tahun-tahun
terakhir
ini.
Permasalahn tersebut antara
lain terkait dengan kekurangan
bahan baku tembakau, kenaikan
tarif cukai yang relatif tinggi dan
tidak terprediksi setiap tahunnya,
dan maraknya rokok ilegal.
Perlambatan yang signifikan
juga
terjadi
pada
Industri
Farmasi, Produk Obat Kimia dan
Obat
Tradisional,
yang
melambat dari pertumbuhan
sebesar 12,53% pada tahun
2015 menjadi sebesar 8,01%
pada tahun 2016. Dan yang
juga cukup berarti adalah
perlambatan
pada
Industri
Furnitur, yaitu dari sebesar
4,06% pada tahun 2015 menjadi
hanya sebesar 0,57% pada
tahun 2016.
Terdapat
beberapa
permasalahan yang dihadapi
industri furnitur saat ini, antara
lain keharusan mengikuti Sistem
Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
bagi industri furnitur; kebijakan
Larangan
Terbatas
(Lartas)
impor komoditi furnitur/kayu dan
kulit yang harus menggunakan
sertifikat
phytosanitary;
kebijakan Lartas impor produk
pendukung, terutama engsel,
sekrup, mur, dan baut, yang
harus melakukan perizinan di

tingkat pusat; kesulitan akses
pada bahan baku utama Kayu
yang berkualitas, mengurangi
volume
produksi
dan
pemenuhan permintaan pasar;
serta kekurangan jumlah SDM
terampil baik dari sisi jumlah
maupun kompetensi
yang
terstandar.

Secara keseluruhan, jika diperbandingkan antara
pertumbuhan produksi
beberapa industri IBS pada
tahun 2016 dengan
pertumbuhan produksinya
pada tahun 2015, maka
hampir sebagian besar industri
utama mengalami
perlambatan partum-buhan
pada tahun 2016.

Sementara itu, meskipun tidak
terlalu
berarti,
perlambatan
pertumbuhan juga terjadi pada
Industri Makanan dari sebesar
7,37% pada tahun 2015 menjadi
sebesar 6,26% pada tahun
2016.
Meskipun demikian,
perlambatan
ini
sangat
berpengaruh pada pertumbuhan
produksi
IBS
secara
keseluruhan, karena kontribusi
MARET 2017
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industri ini merupakan yang
terbesar,
dan
diperkirakan
sekitar 30% dari total produksi
IBS.

Pertumbuhan Produksi
Industri Mikro dan Kecil
Triwulan IV 2016
Melanjutkan
kondisi
pada
triwulan III 2016, perlambatan
pertumbuhan
produksi
juga
terjadi pada industri manufaktur
Mikro dan Kecil (IMK) pada
triwulan IV 2016, yaitu dari
pertumbuhan sebesar 5,75%
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(yoy) pada triwulan III 2016
menjadi sebesar 4,88% (yoy)
pada triwulan IV 2016. Namun,
pertumbuhan produksi IMK pada
triwulan IV 2016 lebih tinggi
dibandingkan
dengan
pertumbuhan produksi IBS yang
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hanya sebesar 2,06% (yoy).
Kenaikan pertumbuhan produksi
IMK pada banyak industri juga
jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan pertumbuhan produksi
industri-industri tersebut pada
IBS, yang telah berlangdsung
sejak triwulan I 2016. Dengan
kondisi ini diperkirakan peranan
IMK dalam pertumbuhan nilai
tambah Industri Nonmigas sudah
semakin meningkat.

pertumbuhan sebesar 34,11%
(yoy) pada triwulan III 2016.
Kemudian Industri Mesin dan
Perlengkapan yang naik sebesar
25,98% (yoy) dari pertumbuhan
sebesar 17,19% (yoy) pada
triwulan III 2016. Industri Kertas
dan Barang dari Kertas naik
sebesar 25,49% (yoy); serta
Industri
Pencetakan
dan
Reproduksi Media Rekaman
naik sebesar 21,98% (yoy).

Dari 23 jenis industri KBLI 2 digit
pada Industri Mikro dan Kecil,
sebagian
mengalami
pertumbuhan produksi yang
cukup tinggi, yaitu di atas 10%.
Namun juga terdapat tujuh (7)
industri
yang
mengalami
penurunan produksi, sementara
yang
lainnya
mengalami
pertumbuhan
positif
secara
moderat.
Adapun industriindustri
yang
produksinya
meningkat sangat tinggi pada
triwulan IV 2016 terdiri dari
delapan (8) jenis indutri, dimana
empat
(4)
di
antaranya
mengalami
kenaikan
pertumbuhan, sedangkan empat
(4)
jenis
industri
lainnya
mengalami
perlambatan
pertumbuhan pada triwulan IV
2016.

Sedangkan
keempat
jenis
industri
yang
mengalami
perlambatan
pertumbuhan
adalah Industri Bahan Kimia dan
Barang dari Bahan Kimia, yang
pertumbuhannya melambat dari
sebesar 15,44% (yoy) pada
triwulan III 2016 menjadi sebesar
11,53% (yoy) pada triwulan IV
2016.
Kemudian Industri
Angkutan
Lainnya
yang
melambat dari pertumbuhan
sebesar 18,01% (yoy) menjadi
10,9% (yoy); Industri Minuman
yang tumbuh sebesar 10,87%;
serta Industri Tekstil yang
tumbuh sebesar 10,07% (yoy)
dari
pertumbuhan
sebesar
15,54% (yoy) pada triwulan III
2016.

Keempat jenis industri yang
mengalami
kenaikan
pertumbuhan adalah Industri
Komputer, Barang Elektonik dan
Optik yang naik sebesar 43,71%
(yoy) pada triwulan IV 2016 dari
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Sementara itu, dari tujuh (7)
jenis industri pada IMK yang
mengalami penurunan produksi,
industri pengolahan tembakau
merupakan industri yang paling
besar
mengalami
kontraksi
pertrumbuhan, yaitu sebesar
15,62% (yoy) pada triwulan IV
2016. Padahal pada triwulan III

2016 industri ini masih tumbuh
sebesar 5,23% (yoy). Semakin
rendahnya daya saing industri
rokok kretek buatan tangan
merupakan penyebab utama
kemerosotan industri rokok di
kalangan usaha kecil dan mikro.

Penurunan yang besar juga
terjadi pada Industri Barang
Logam, Bukan Mesin dan
Peralatannya;
serta
Industri
Peralatan Listrik, yang masingmasing mengalami kontraksi
pertumbuhan sebesar 10,67%
(yoy) dan 10,73% (yoy) pada
triwulan IV 2016. Pada industri

Peralatan
Listrik
penurunan
produksi IMK ini menjadi sangat
besar, karena pada triwulan III
2016 industri ini mencatatkan
pertumbuhan sebesar 10,14%
(yoy).
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Seperti halnya pada triwulantriwulan sebelumnya di tahun
2016, pertumbuhan produksi
IMK tertinggi pada triwulan IV
2016 juga dicapai pada provinsiprovinsi di luar Pulau Jawa.
Pertumbuhan
produksi
IMK
terbesar pada triwulan IV 2016
tercatat di Kalimantan Utara,
yaitu sebesar 38,19% (yoy);
diikuti oleh Nusa Tenggara
Timur sebesar 33,26% (yoy);
Maluku Utara yang naik sebesar

25,56% (yoy); Maluku naik
sebesar 24,04% (yoy); serta
Papua yang naik sebesar
23,31% (yoy). Dengan kondisi
ini diharapkan nilai tambah
industri di luar Pulau Jawa
semakin meningkat, sehingga
upaya
penyebaran
dan
pemerataan industri nasional
yang
dicanangkan
dalam
Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN) dapat
tercapai.

Perkembangan Ekspor
Industri Pengolahan
Nonmigas
Nilai ekspor Industri Pengolahan
Nonmigas pada bulan Februari
2017 mencapai US$9,74 miliar,
atau turun sebesar 1,36%
dibandingkan
dengan
nilai
ekspornya pada bulan Januari
2017 yang sebesar US$9,88
miliar. Penurunan nilai ekspor di
bulan
Februari
2017
ini
merupakan
kelanjutan
dari
penurunan nilai ekspor yang
juga terjadi di bulan Januari
2017 bila dibandingkan dengan
bulan Desember 2016. Meski
begitu nilai ekspor bulanan sejak
awal tahun 2016 sebenarnya
berada
pada
tren
yang
meningkat, kecuali di bulan Mei
2016 dan Juli 2016 yang sempat
mengalami penurunan. Nilai
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ekspor bulan Februari 2017 yang
mencapai US$9,74 miliar ini
adalah lebih tinggi ketimbang
nilai ekspor di bulan Februari
2016 yang sebesar US$8,70
miliar. Hal ini berarti terjadi
peningkatan sebesar 11,99%
(yoy).
Sementara itu penurunan nilai
ekspor di bulan Februari 2017
menjadikan
selama
periode
Januari – Februari 2017, nilai
ekspor
Industri
Pengolahan
Nonmigas mencapai US$19,63
miliar. Angka tersebut masih
lebih tinggi ketimbang periode
yang sama tahun sebelumnya
yang mencapai US$16,52 miliar.
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Penurunan nilai ekspor Industri
Pengolahan Nonmigas pada
bulan Februari 2017 (terhadap
Januari 2017) dipengaruhi oleh
penurunan nilai ekspor pada
sebagian kelompok industri.
Tercatat 12 dari 23 kelompok
industri yang berdasarkan KBLI
2 digit mengalami penurunan
nilai ekspor, sementara 11
kelompok lainnya mengalami
kenaikan nilai ekspor. Jumlah
kelompok
industri
yang
mengalami
penurunan
nilai
ekspor tidak berbeda jauh
dengan kelompok industri yang
mengalami
kenaikan
nilai
ekspor. Hal ini menunjukkan
level penurunan nilai ekspor
pada kelompok industri yang
mengalami
penurunan
nilai

ekspor adalah lebih tinggi
ketimbang level kenaikan nilai
ekspor pada kelompok industri
yang mengalami kenaikan nilai
ekspor.
Kondisi tersebut terlihat pada
penurunan nilai ekspor di industri
Makanan,
yaitu
mencapai
US$220 juta, atau penurunan
sebesar 7,74%. Penurunan nilai
ekspor berikutnya yang terbesar
di bulan Februari 2017 adalah
industri Logam Dasar sebesar
US$216 juta; industri Kulit,
Barang Dari Kulit dan Alas Kaki
sebesar US$42,9 juta; industri
Mesin dan Perlengkapan YTDL
sebesar US$25,66 juta; industri
Tekstil sebesar US$20,4 juta,
serta industri Kayu, Barang dari
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Kayu dan Gabus sebesar
US$12,59 juta.
Total penurunan nilai ekspor dari
sebelas
kelompok
Industri
Pengolahan Nonmigas yang
mengalami
penurunan
nilai
ekspor
adalah
mencapai
US$608,2 juta. Sementara total
kenaikan nilai ekspor yaitu pada

11 kelompok industri adalah
sebesar US$473,8 juta. Hal
inilah
yang
menyebabkan
terjadinya
penurunan
nilai
ekspor Industri Pengolahan di
bulan Februari 2017 sebesar
US$134 juta bila dibandingkan
dengan nilai ekspor di bulan
Januari 2017.

Jika dilihat dari persentase
perubahannya, maka penurunan
nilai ekspor terbesar di bulan
Februari 2017 dialami oleh
industri Produk Dari Batu Bara
dan Pengilangan Minyak Bumi
yang mencapai 90,2%. Namun
nilai ekspor kelompok industri ini
justeru merupakan yang paling

kecil dibandingkan dengan 12
kelompok industri lainnya, yaitu
hanya
sekitar
US$1
juta.
Sedangkan
persentase
penurunan nilai ekspor yang
terkecil adalah pada kelompok
industri Kertas dan Barang dari
Kertas yang sebesar 0,38%.
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Penurunan nilai ekspor Industri
Pengolahan Nonmigas bulan
Februari 2017 terhadap bulan
Januari
2017
tidak
mempengaruhi peningkatan nilai
ekspor di periode Januari –
Februari 2017 secara relatif
dibandingkan dengan periode
yang sama tahun 2016. Pada
periode Januari – Februari 2016,
nilai ekspor Industri Pengolahan
Nonmigas
adalah
sebesar
US$16,52 miliar, sementara
pada periode yang sama tahun
2017 ini, nilai ekspor Industri
Pengolahan
Nonmigas
mencapai US$19,63 miliar.

Tercatat sebanyak 6 kelompok
Industri Pengolahan Nonmigas
yang mengalami pertumbuhan
negatif atau penurunan nilai
ekspor di periode Januari –
Februari 2017 ini, dan 17
kelompok
yang
mengalami
pertumbuhan
positif
atau
kenaikan
nilai
ekspor.
Pertumbuhan positif nilai ekspor
terbesar adalah pada kelompok
industri Produk Batu Bara dan
Pengilangan
Minyak
Bumi
dengan 982,27%, sementara
pertumbuhan negatif nilai ekspor
terbesar adalah pada kelompok
industri Pengolahan Nonmigas
Lainnya yang sebesar 38,35%.

Perkembangan Impor
Industri Pengolahan
Nonmigas
Pola yang hampir sama juga
terjadi untuk kinerja impor
Industri Pengolahan Nonmigas.
Nilai impor Industri Pengolahan
Nonmigas pada bulan Februari
2017
juga
mengalami
penurunan,
yaitu
sebesar
14,56% terhadap nilai impor
Januari 2017. Jika di bulan
Januari 2017 nilai impor Industri
Pengolahan Nonmigas adalah
sebesar US$9,36 miliar, maka
pada bulan Februari 2017
mencapai US$8,02 miliar. Yang

berbeda
adalah
jika
dibandingkan dengan Februari
2016, ternyata juga mengalami
penurunan nilai impor yaitu
sebesar 3,7%. Namun, untuk
periode Januari – Februari 2017,
nilai impor Industri Pengolahan
Nonmigas
adalah
sebesar
US$17,41 miliar, yang berarti
meningkat
3,2%
bila
dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya
yang sebesar US$16,87 miliar.
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Penurunan nilai impor pada
Februari 2017 dipengaruhi oleh
penurunan nilai impor pada
ketiga kelompok penggunaan
barang, yaitu barang modal,
bahan
baku/penolong,
dan
barang konsumsi. Ketiganya
mengalami
penurunan
nilai
impor yang bervariasi, yaitu
sebesar 11,3% untuk barang
modal, 4,0% untuk bahan
baku/penolong, dan 13,2% untuk
barang
konsumsi.
Secara
nominal ketiga kelompok barang
tersebut mengalami penurunan
nilai impor hingga mencapai di
atas US$100 juta untuk setiap
kelompok barang. Yang terbesar
adalah kelompok barang modal
yang mengalami penurunan nilai
impor hingga US$216 juta bila
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dibandingkan dengan nilai impor
Januari 2017.
Penurunan nilai impor kelompok
barang konsumsi di bulan
Februari 2017 terhadap bulan
Januari 2017 menyebabkan
terjadinya penurunan nilai impor
barang konsumsi untuk periode
Januari – Februari 2017 jika
dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan yang terjadi adalah
sebesar
13,2%.
Sementara
untuk kelompok barang modal
dan
kelompok
bahan
baku/penolong,
nilai
impor
periode Januari – Februari 2017
adalah
masih
lebih
tinggi
ketimbang periode yang sama
tahun sebelumnya.
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Dari sisi proporsi nilai impor,
tercatat komposisinya tidak jauh
berbeda dengan kondisi di
bulan-bulan
sebelumnya.
Proporsi nilai impor barang
konsumsi terhadap total impor
nonmigas pada periode Januari
– Februari 2017 adalah sebesar
8,1%, sedangkan untuk nilai
impor kelompok barang modal
dan
kelompok
bahan
baku/penolong adalah masingmasing
memiliki
proporsi
sebesar 15,6% dan 76,3%.

Penurunan nilai impor pada
Februari 2017 dipengaruhi
oleh penurunan nilai impor
pada ketiga kelompok
penggunaan barang, yaitu
barang modal, bahan
baku/penolong, dan barang
konsumsi. Ketiganya
mengalami penurunan nilai
impor yang bervariasi, yaitu
sebesar 11,3% untuk barang
modal, 4,0% untuk bahan
baku/penolong, dan 13,2%
untuk barang konsumsi.
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Berdasarkan kelompok industri
KBLI 2 digit, penurunan nilai
impor bulan Februari 2017
terhadap bulan Januari 2017
terjadi pada sebagian besar
kelompok industri. Dari 23
kelompok industri, hanya empat

kelompok
industri
yang
mengalami kenaikan nilai impor,
sedangkan
lainnya,
adalah
mengalami
penurunan
nilai
impor.

Penurunan nilai impor terbesar
dialami oleh kelompok industri
Komputer, Barang Elektronik
dan Optik yang mencapai
US$264,7
juta,
kemudian
kelompok industri Tekstil dengan
penurunan
US$212,4
juta,
kelompok industri Logam Dasar
sebesar
US$188,4
juta,
kelompok industri Barang Modal
Bukan Mesin dan Peralatannya

sebesar US$174,3 juta, serta
kelompok industri Mesin dan
Perlengkapan
Ytdl
yang
menurun sebesar US$124,5 juta.
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Sementara itu kelompok industri
yang mengalami kenaikan nilai
impor di bulan Februari 2017
adalah
kelompok
industri
Kendaraan Bermotor, Trailer dan
Semi Trailer yang mencapai

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

US$127,4 juta. Kenaikan ini
adalah yang terbesar di antara
empat kelompok industri yang
mengalami kenaikan nilai impor
di bulan Februari 2017. Tiga
kelompok industri lainnya adalah
industri Alat Angkut Lainnya,
industri
Pencetakan
dan
Reproduksi Media Rekaman,
serta industri Minuman.
Secara kumulatif pada Januari –
Februari 2017, kenaikan nilai
impor terbesar terjadi pada
industri Kimia dan Barang dari
Kimia
yang
naik
sebesar
US$343 juta atau 12,1% (yoy).
Berikutnya
adalah
industri
Logam Dasar yang meningkat
US$196,8 juta dan industri
Kendaraan Bermotor, Trailer dan
Semi Trailer yang meningkat
US$128,8 juta. Kenaikan nilai
impor yang besar juga terjadi
pada industri Komputer, Barang
Elektronik dan Optik yang
mencapai US$103,8 juta (5,4%)
serta industri Kertas dan Barang
dari Kertas yang meningkat
US$44,3 juta (11,2%).

kelompok
industri
Makanan
sebesar US$92,3 juta, industri
Barang Modal bukan Mesin dan
Peralatannya yang menurun
sebesar US$43,4 juta, serta
industri Tekstil yang mengalami
penurunan sebesar US$40,5
juta.
Sementara itu, kelompok industri
yang mengalami penurunan nilai
impor terbesar pada periode
Januari
–
Februari
2017
terhadap periode yang sama
tahun
sebelumnya
adalah
kelompok industri Mesin dan
Perlengkapan
Ytdl
yang
menurun sebesar US$175,2 juta
(6,2%). Penurunan nilai impor
berikutnya adalah terjadi pada
kelompok
industri
Makanan
sebesar US$92,3 juta, industri
Barang Modal bukan Mesin dan
Peralatannya yang menurun
sebesar US$43,4 juta, serta
industri Tekstil yang mengalami
penurunan sebesar US$40,5
juta.

Sementara itu, kelompok industri
yang mengalami penurunan nilai
impor terbesar pada periode
Januari
–
Februari
2017
terhadap periode yang sama
tahun
sebelumnya
adalah
kelompok industri Mesin dan
Perlengkapan
Ytdl
yang
menurun sebesar US$175,2 juta
(6,2%). Penurunan nilai impor
berikutnya adalah terjadi pada
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Perkembangan
Neraca Perdagangan
Industri Pengolahan Nonmigas
Nilai impor Industri Pengolahan
Nonmigas di bulan Februari
2017 mengalami penurunan
sebesar 14,6% (mom), atau
lebih
tinggi
ketimbang
penurunan nilai ekspor Industri
Pengolahan Nonmigas yang
sebesar 1,4% (mom).
Penurunan nilai impor secara
relatif tersebut, yang lebih tinggi
ketimbang
penurunan
nilai
ekspor,
telah menyebabkan
terjadinya
surplus
neraca
perdagangan di bulan Februari
2017.
Neraca
perdagangan
Industri Pengolahan Nonmigas
di bulan Februari 2017 adalah
surplus sebesar US$1,7 miliar.
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Surplus neraca perdagangan
Industri Pengolahan Nonmigas
di bulan Februari 2017 adalah
lebih tinggi ketimbang bulan
yang sama di tahun 2016, yang
sebesar
US$376,7
juta.
Kenaikan
surplus
neraca
perdagangan
Industri
Pengolahan Nonmigas di bulan
Februari 2017 terhadap Februari
2016 adalah sebesar 359%.
Sementara bila dibandingkan
dengan
surplus
neraca
perdagangan di bulan Januari
2017,
kenaikannya
adalah
sebesar 248%.
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Secara
kumulatif
neraca
perdagangan
Industri
Pengolahan Nonmigas periode
Januari – Februari 2017 adalah
sebesar US$2,2 miliar juta.
Kondisi surplus tersebut adalah
berbeda dengan periode yang
sama tahun sebelumnya yang

justeru mengalami defisit, yaitu
sebesar US$350,9 juta. Surplus
di periode Januari – Februari
2017 ini dipengaruhi oleh tren
nilai ekspor Industri Pengolahan
Nonmigas yang sejak tahun
2016
memperlihatkan
tren
peningkatan.

Indeks Harga Perdagangan
Besar (IHPB)
Sektor Industri Pengolahan
Harga di tingkat produsen pada
sektor
Industri
Pengolahan
diperlihatkan oleh Indeks Harga
Perdagangan
Besar
(IHPB)
sektor
Industri
(harga
grosir/eceran).
Pada bulan
Februari 2017 IHPB sektor
Industri Pengolahan meningkat
jika dibandingkan dengan indeks
harga di bulan Januari 2017.
Kenaikan IHPB di sektor Industri
Pengolahan ini melanjutkan tren
peningkatan harga yang terus
terjadi selama tahun 2016.
Sungguhpun demikian, inflasi
untuk sektor Industri relatif stabil
yaitu mencapai 0,23% untuk
inflasi
antarbulan,
sebesar
1,22% untuk inflasi kumulatif
periode Januari – Februari 2017,
dan sebesar 5,93% untuk inflasi
tahunannya (year on year).
Sementara itu
Februari 2017

pada
inflasi

perdagangan besar di tingkat
domestik mencapai 0,11%, yaitu
dari IHPB 167,81 di bulan
Januari 2017 menjadi 167,99 di
bulan Februari 2017.
Jika
dibandingkan dengan Februari
2016, maka IHPB mengalami
inflasi
sebesar
9,88%.
Sedangkan secara kumulatif
yaitu pada periode Januari –
Februari 2017, inflasi harga
perdagangan
besar
adalah
mencapai 1,01%. Secara year
on year, angka pada IHPB
memperlihatkan adanya inflasi
yang lebih tinggi dibandingkan
dengan tingkat inflasi pada
Indeks Harga Konsumen (IHK)
yang hanya sebesar 3,83%.
Relatif tingginya inflasi IHPB
year on year ini disebabkan oleh
inflasi pada sektor Pertanian
yang mencapai 22,61%.

bulan
harga
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Pada Sektor Pertambangan &
Penggalian,
inflasi
Harga
Perdagangan Besar kembali
mencatat angka yang negatif,
baik untuk inflasi antarbulan,
maupun untuk inflasi tahun
kalender (Januari-Februari 2017)
dan inflasi year on year. Kondisi
ini berbeda dengan sektor
Pertanian dan sektor Industri
yang mencatat kenaikan indeks
(inflasi) yang sangat tinggi.
Sementara inflasi untuk sektor
Industri adalah relatif stabil.

berbeda dengan kondisi IHPB di
bulan Januari 2017. Hal ini
memperlihatkan kondisi inflasi
sektor Industri yang tetap stabil,
dan inflasi sektor Pertanian yang
masih tetap tinggi. Sementara
inflasi sektor Pertambangan &
Penggalian berada pada level
yang
tetap
rendah,
yang
menunjukkan kegiatan usaha di
sektor ini masih lesu sebagai
dampak dari masih rendahnya
harga komoditi pertambangan &
penggalian di pasar domestik
dan internasional.

Secara
keseluruhan
perkembangan IHPB di bulan
Februari 2017 ini tidak jauh

Tabel 3
Persentase & Andil Perubahan
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia Nonmigas
Menurut Sektor / Kelompok Barang, Februari 2017 (2010 = 100)
IHPB
Sektor / Kelompok Barang

IHPB

Perubahan

Inflasi

Januari Februari Feb 2017 thd Jan - Feb
2017

2017

Jan-17

2017

(%)

(%)

Inflasi

Andil

YoY

Feb-17

(%)

(%)

Domestik

167.81

167.99

0.11

1.01

9.88

0.07

1. Pertanian

387.21

387.49

0.07

0.92

22.61

0.01

2. Pertambangan & Penggalian

120.17

118.27

-1.58

-1.7

-0.19

-0.05

3. Industri

138.29

138.6

0.23

1.22

5.93

0.11

1. Impor Non migas

137.34

137.93

0.43

0.81

3.54

0.06

2. Ekspor Non migas

149.85

150.25

0.26

0.88

7.8

0.04

Umum Non migas

160.03

160.31

0.17

0.96

8.67

0.17

Perdagangan Internasional

Sumber: Badan Pusat Statistik
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