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Pendahuluan
Membaiknya
perekonomian
dunia
secara
keseluruhan
merupakan penyebab utama
membaiknya
kinerja
ekspor
Indonesia pada triwulan I tahun
2017. Jika pada triwulan I 2016
nilai ekspor barang dan jasa
Indonesia
dalam
Produk
Domestik
Bruto
(PDB)
mengalami
kontraksi
pertumbuhan sebesar 3,29 %
(yoy), maka pada periode yang
sama tahun 2017 nilai ekspor
barang dan jasa mencapai
pertumbuhan sebesar 8,04%
(yoy), dimana ekspor barang
tumbuh sebesar 8,12% dan
ekspor jasa tumbuh sebesar
7,33%.

oleh pertumbuhan investasi yang
tinggi, khususnya di Sektor
Industri Pengolahan.

Terjadinya pertumbuhan positif
yang cukup besar pada ekspor
barang dan jasa dalam Produk
Domestik Bruto merupakan
penyebab utama terjadinya
peningkatan pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada
triwulan I 2017.

Terjadinya pertumbuhan positif
yang cukup besar pada ekspor
barang dan jasa tersebut
merupakan penyebab utama
terjadinya pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang lebih tinggi pada
triwulan I 2017. Pada triwulan I
2017 pertumbuhan ekonomi
Indonesia mencapai sebesar
5,01% (yoy), lebih tinggi dari
pertumbuhan sebesar 4,92%
(yoy) pada triwulan I 2016, dan
juga
lebih
tinggi
dari
pertumbuhan sebesar 4,94%
(yoy) pada triwulan IV 2016.
Pertumbuhan ekonomi ini akan
semakin membaik lagi jika
pertumbuhan ekspor juga diikuti
JUNI 2017
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Pertumbuhan
Ekonomi Global
Meskipun terdapat risiko yang
perlu
diwaspadai,
prospek
pertumbuhan ekonomi dunia
diperkirakan
akan
terus
membaik. Prospek ekonomi
dunia yang membaik tersebut
antara lain didukung oleh
perekonomian Amerika Serikat
yang terus menguat diikuti oleh
membaiknya ekonomi Jepang
dan
Tiongkok.
Membaiknya
pertumbuhan ekonomi Amerika
Serikat terutama didukung oleh
membaiknya kondisi konsumsi,
ketenagakerjaan, dan investasi
di sektor energi. Pemulihan
ekonomi
Jepang
terutama
didukung
oleh
perbaikan
konsumsi
dan
ekspor.
Sedangkan
membaiknya
perekonomian
Tiongkok
didukung oleh tetap kuatnya
konsumsi
dan
investasi,
khususnya di sektor infrastruktur.
Setelah
melambat
pada
semester I 2016, pertumbuhan
ekonomi
Amerika
Serikat
kembali mengalami kenaikan
sejak
triwulan
III
2016.
Perbaikan perekonomian negara
ini terus membaik hingga
triwulan I 2017, yang nampaknya
akan terus
berlangsung hingga akhir tahun
2017. Jika pada pada triwulan I
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2016 pertumbuhan ekonomi
Amerika Serikat tercatat sebesar
1,6% yang kemudian melambat
menjadi sebesar 1,3% pada
triwulan II 2016, maka pada
triwulan III 2016 pertumbuhan
ekonomi negara ini meningkat
kembali menjadi 1,7%, dan terus
meningkat pada triwulan IV 2016
dan triwulan I 2017 menjadi
masing-masing sebesar 2%.
Membaiknya perekonomian AS
terutama
didorong
oleh
peningkatan investasi di sektor
energi
seiring
dengan
membaiknya
harga
minyak
dunia. Dari sisi tenaga kerja,
membaiknya perekonomian AS
tercermin
dari
tingkat
pengangguran
yang
terus
menurun
dan
upah
yang
meningkat.
Tingkat
pengangguran di AS pada April
2017 tercatat sebesar 4,4%,
turun dari sebesar 4,5% pada
Maret 2017.
Perekonomian
Jepang
diperkirakan juga mengalami
perbaikan pada triwulan I 2017,
setelah tiga triwulan pertama
tahun
2016
mengalami
perlambatan yang cukup berarti.
Membaiknya
perekonomian
Jepang sejak triwulan IV 2016
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hingga triwulan I 2017 didukung
oleh
meningkatnya
kinerja
ekspor
dan
permintaan
domestik. Jika pada tahun 2016
rata-rata pertumbuhan ekonomi
Jepang tercatat sebesar 1,1%
(yoy), maka pada pada triwulan I
2017 pertumbuhan negara ini
sebesar 1,6% (yoy), yang
meskipun sedikit lebih rendah
dari pertumbuhan sebesar 1,7%
(yoy) pada triwulan IV 2016,
namun jauh lebih tinggi dari
pertumbuhan sebesar
0,5%
(yoy) pada triwulan I 2016.
Sementara
itu
membaiknya
prospek pertumbuhan ekonomi
dunia juga dipengaruhi oleh
potensi
membaiknya
perekonomian Eropa.
Seperti
halnya
Jepang,
potensi
membaiknya
perekonomian
Eropa juga didukung oleh
perbaikan
konsumsi
dan
meningkatnya ekspor. Pada
tahun
2016
pertumbuhan
ekonomi Eropa diperkirakan
mencapai sekitar 1,7%, dan
diperkirakan masih membaik
pada triwulan I 2017. Secara
keseluruhan,
kinerja
ekspor
kawasan Eropa terus meningkat
sepanjang triwulan I 2017,
dengan neraca perdagangan
yang
mengalami
surplus.
Didorong
oleh
menguatnya
permintaan
global,
tren
pemulihan
ekspor
terus
berlanjut, sehingga pada Maret
2017
nilai
ekspor
Eropa
meningkat sebesar 13,1% (yoy).
Sementara
itu,
peningkatan

konsumsi domestik di Eropa
ditunjukkan oleh peningkatan
penjualan ritel yang pada Maret
2017 tumbuh lebih tinggi, yaitu
sebesar
2,3%
(yoy)
dibandingkan
dengan
pertumbuhan sebesar
1,7%
(yoy) pada bulan sebelumnya.
Dan
peningkatan
konsumsi
domestik ini diperkirakan akan
berlanjut pada triwulan II 2017.

Membaiknya perekonomian
Jepang sejak triwulan IV 2016
hingga triwulan I 2017
didukung oleh meningkatnya
kinerja ekspor dan permintaan
domestik.

Namun, pertumbuhan ekonomi
negara-negara
Eropa
yang
merupakan
Negara
Industri
Utama, belum menunjukkan
perbaikan yang cukup berarti.
Bahkan
beberapa
negara
mengalami perlambatan pada
triwulan I 2017.
JUNI 2017
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Meskipun secara tahunan (year
on year) pertumbuhan ekonomi
Inggris diperkirakan mencapai
sebesar 4,4% pada triwulan I
2017,
yang
merupakan
pertumbuhan tertinggi di antara
negara industri utama lainnya di
Eropa, namun secara triwulanan
(qoq) pertumbuhan ekonomi
Inggris pada triwulan I 2017
mengalami
perlambatan
dibandingkan pertumbuhannya
pada triwulan IV 2016.
Pada
triwulan
I
2017
perekonomian
Inggris
diperkirakan tumbuh sebesar
0,3%
(qoq),
lebih
rendah
dibandingkan
dengan
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pertumbuhan sebesar
0,7%
pada triwulan IV 2016. Kantor
Statistik
Nasional
(ONS)
mengatakan laju pertumbuhan
periode Januari hingga Maret
2017 melambat akibat sektor
jasa yang mengalami penurunan
0,3%
(qoq)
dibandingkan
pertumbuhan sebesar
0,8%
pada triwulan akhir 2016. Hal ini
diperkirakan karena sebagian
konsumen
menekan
pengeluaran
mereka
untuk
menghadapi kenaikan inflasi.
Sejak awal 2017 inflasi di Inggris
mencapai
level
tertingginya
selama lebih dari tiga tahun,
dimana pada Maret 2017
tercatat sebesar 2,3%.

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Setelah
mengalami
pertumbuhan ekonomi yang
cukup berarti selama tahun
2016, pada triwulan I 2017
pertumbuhan ekonomi Jerman
mengalami sedikit kelambatan.
Pada
triwulan
I
2017
pertumbuhan ekonomi Jerman
diperkirakan sebesar 1,7% (yoy),
lebih rendah dari pertumbuhan
sebesar 1,8% (yoy) pada
triwulan IV 2016, dan juga lebih
rendah
dari
pertumbuhan
sebesar 1,9% (yoy) pada
triwulan I 2016.
Meskipun sedikit melambat,
namun pertumbuhan ekonomi
Jerman yang sebesar 1,7% pada
triwulan I 2017 merupakan
pertumbuhan yang cukup besar
di kawasan Eropa dewasa ini,
dan
bisa
menjadi
motor
pertumbuhan ekonomi Eropa
secara
keseluruhan.
Relatif
tingginya pertumbuhan ekonomi
Jerman
dalam
tiga
bulan
pertama tahun ini didukung oleh
investasi yang lebih tinggi pada
konstruksi, mesin dan peralatan,
kenaikan
konsumsi
rumah
tangga dan pemerintah serta
ekspor relatif yang kuat.
Italia merupakan salah satu
negara
yang
mengalami
perbaikan ekonomi pada triwulan
I 2017, yaitu dari pertumbuhan
ekonomi sebesar 0,9% pada
tahun 2016 meningkat menjadi
sekitar 1,2% pada triwulan I
2017.
Begitu juga Rusia
diperkirakan
mengalami

kenaikan,
yaitu
dari
pertumbuhan negatif sebesar
0,2% pada tahun 2016 menjadi
sekitar 0,5% (yoy) pada triwulan
I 2017.

Italia merupakan salah satu
negara yang mengalami
perbaikan ekonomi pada
triwulan I 2017, yaitu dari
pertumbuhan ekonomi sebesar
0,9% pada tahun 2016
meningkat menjadi sekitar
1,2% pada triwulan I 2017.

Secara
keseluruhan,
perekonomian
dunia
diperkirakan sudah semakin
membaik pada triwulan I 2017.
Perbaikan ekonomi berlangsung
pada banyak negara Asia,
seperti Tiongkok, Korea Selatan,
Hongkong, Taiwan, Singapura,
Malaysia,
Indonesia,
dan
Thailand. Pada triwulan I 2017
pertumbuhan ekonomi Tiongkok
diperkirakan
mengalami
kenaikan dari 6,7% pada tahun
2016 menjadi sebesar 6,9%
(yoy) pada triwulan I 2017.
JUNI 2017

| 5

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Sebelumnya
Tiongkok
mencatatkan
pertumbuhan
ekonomi sebesar 6,9% pada
tahun 2015, dan 7,4% pada
tahun 2014.
Kembali tingginya pertumbuhan
ekonomi di Tiongkok didukung
terutama oleh pertumbuhan
investasi
pemerintah
dan
swasta. Pertumbuhan investasi
Tiongkok selama triwulan I 2017
mencapai tingkat yang cukup
tinggi,
meskipun
sedikit
melambat pada bulan April 2017.
Pertumbuhan investasi terutama
terjadi pada bidang infrastruktur,
sektor
manufaktur,
dan
pertambangan,
yang
dapat
dilihat
dari
fixed
asset
investment (FAI) dari masingmasing sektor, yang tumbuh
sejak awal tahun 2017 hingga
Maret 2017. .
Pertumbuhan yang cukup berarti
terjadi
pada
perekonomian
Hongkong yang pada triwulan I
2017 diperkirakan mencapai
sebesar 6,3% dari pertumbuhan
sebesar 2% pada tahun 2016.
Pertumbuhan yang sangat tinggi
ini terutama didukung oleh
meningkatnya perdagangan ritel
dengan pulihnya pariwisata dari
Tiongkok. Konsumsi swasta dan
ekspor barang juga meningkat
secara sangat berarti, sementara
belanja pemerintah dan investasi
juga tumbuh cukup moderat.
Sementara itu pada triwulan I
2017 pertumbuhan ekonomi
Malaysia diperkirakan tumbuh
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sebesar 5,6% (yoy), lebih tinggi
dari pertumbuhan sebesar 4,2%
pada tahun 2016. Pertumbuhan
ekonomi
Korea
Selatan
diperkirakan meningkat
dari
sebesar 2,8% pada tahun 2016
menjadi 2,9% pada triwulan I
2017. Begitu juga perekonomian
Singapura
diperkirakan
mengalami kenaikan yang cukup
berarti pada triwulan I 2017,
yaitu mencapai sebesar 2,7%
(yoy), dari pertumbuhan negatif
(kontraksi) sebesar 0,5% (yoy)
pada tahun 2016.
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Pertumbuhan ekonomi Thailand
yang diperkirakan sebesar 3,3%
(yoy) pada triwulan I 2017 lebih
tinggi dari pertumbuhan sebesar
3,2% pada tahun 2016. Dan
pertumbuhan ekonomi Taiwan
diperkirakan juga mengalami
kenaikan, dari sebesar 1,5%
pada tahun 2016 menjadi
sebesar 2,6% (yoy) pada
triwulan I 2017.
Sementara itu pertumbuhan
ekonomi Tiongkok dan India
diperkirakan
masih
menjadi
pendorong
ekonomi
global.
Prospek pertumbuhan India
cukup baik, dan diperkirakan
akan
kembali
mengalami
pertumbuhan ekonomi paling
cepat di dunia pada triwulan I
2017. Pertumbuhan ekonomi
India didukung oleh kinerja

manufaktur dan jasa yang terus
membaik.
Sementara proses
penarikan
mata
uang
berdenominasi besar pada akhir
tahun lalu dapat dikatakan tak
memengaruhi
secara
besar
momentum
pertumbuhan
ekonomi India. Dampak negatif
hanya terjadi secara singkat dan
cepat pulih. Bahkan saat ini
konsumsi
masyarakat
dan
swasta juga telah menunjukkan
pemulihan yang cukup kuat.

JUNI 2017
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Prospek pertumbuhan India
cukup baik, dan diperkirakan
akan kembali mengalami
pertumbuhan ekonomi paling
cepat di dunia pada triwulan I
2017. Pertumbuhan ekonomi
India didukung oleh kinerja
manufaktur dan jasa yang
terus membaik.

Selain
itu
percepatan
pertumbuhan ekonomi India juga
didorong oleh faktor domestik
yang kondusif. Salah satunya

kebijakan moneter Bank Sentral
India (RCB) yang memangkas
suku
bunganya
untuk
mendorong aktivitas investasi.
Di
masa
mendatang
perekonomian India diperkirakan
juga akan mendapat manfaat
dari
pelaksanaan
pajak
penjualan (The Goods and
Services Tax/GST) yang akan
dimulai pada 1 Juli 2017. Seperti
diketahui, kebijakan itu, akan
membuat tarif pajak penjualan
akan ditetapkan secara nasional.
Karena sebelumnya, pengenaan
tarif
dan
ketentuan
GST
ditentukan oleh masing-masing
negara bagian. Dengan slogan
‘one nation one tax’ diharapkan
investor
akan
semakin
dimudahkan dalam melakukan
investasi di seluruh penjuru
negara, yang dampaknya adalah
pertumbuhan ekonomi yang
lebih cepat lagi.

Perkembangan Ekspor
Industri Pengolahan Nomigas
Nilai ekspor Industri Pengolahan
Nonmigas pada bulan Mei 2017
mencapai sekitar
US$10,75
miliar, atau meningkat sekitar
8,72% dibandingkan dengan
nilai ekspor Industri Pengolahan
di bulan April 2017 yang
mencapai
US$9,84
miliar.
Kenaikan nilai ekspor di bulan
Mei 2017 ini merupakan yang
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kedua di tahun 2017 ini setelah
terjadi kenaikan nilai ekspor di
bulan
Maretr
2017
jika
dibandingkan dengan Februari
2017. Meski begitu nilai ekspor
bulan Mei 2017 ini masih lebih
rendah dibandingkan nilai ekspor
bulan Maret 2017. Hanya saja
secara umum ekspor bulanan
tetap berada pada tren yang
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meningkat, yang sudah terjadi di
sepanjang tahun 2016.
Nilai ekspor bulan Mei 2017
yang mencapai US$10,75 miliar
ini adalah juga masih lebih tinggi
ketimbang nilai ekspor di bulan
Mei 2016 yang sebesar US$9,11
miliar, sehingga secara year on
year terjadi peningkatan 18,09%

Kenaikan nilai ekspor Industri
Pengolahan Nonmigas pada
bulan Mei 2017 (terhadap April
2017) dipengaruhi oleh kenaikan
nilai ekspor pada sebagian
kelompok industri. Tercatat 16
dari 23 kelompok industri yang
berdasarkan
KBLI
2
digit
mengalami
kenaikan
nilai
ekspor, sementara 7 kelompok

. Kenaikan nilai ekspor di bulan
Mei 2017 menjadikan selama
periode Januari – Mei 2017, nilai
ekspor
Industri
Pengolahan
mencapai US$51,27 miliar, atau
naik sebesar 16,23%.terhadap
nilai ekspor pada periode yang
sama tahun sebelumnya, yang
mencapai US$44,11 miliar.

lainnya mengalami penurunan
nilai ekspor.
Kondisi tersebut terlihat pada
kenaikan nilai ekspor di industri
Logam Dasar, yaitu mencapai
US$298 juta, atau kenaikan
sebesar 41,26%. Kenaikan nilai
ekspor berikutnya yang terbesar
di bulan Mei 2017 adalah Mesin

JUNI 2017
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dan Perlengkapan YTDL yang
mencapai kenaikan sebesar
US$202 juta; kemudian industri
Makanan sebesar US$170 juta;
industri Pakaian Jadi sebesar
US$129 juta, serta industri
Kendaraan Bermotor, Trailer dan
Semi Trailer yang mengalami
kenaikan sebesar US$83 juta.

Kenaikan nilai ekspor Industri
Pengolahan pada bulan Mei
2017 (terhadap April 2017)
dipengaruhi oleh kenaikan nilai
ekspor pada 16 kelompok
industri (dari 23 kelompok
industri).

Total kenaikan nilai ekspor dari
16
kelompok
Industri
Pengolahan yang mengalami
kenaikan nilai ekspor adalah
mencapai
US$1,16
miliar.
Sementara total penurunan nilai
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ekspor pada 7 kelompok industri
adalah sebesar US$300 juta. Hal
inilah
yang
menyebabkan
terjadinya kenaikan nilai ekspor
Industri Pengolahan Nonmigas
di bulan Mei 2017 sebesar
US$862 juta bila dibandingkan
dengan nilai ekspor di bulan
April 2017.
Jika dilihat dari persentase
perubahannya, maka kenaikan
nilai ekspor terbesar di bulan Mei
2017 dialami oleh industri Mesin
dan Perlengkapan YTDL yang
mencapai 105,3%, kemudian
diikuti
dengan
industri
Pencetakan dan Reproduksi
Media
Rekaman
dengan
kenaikan
sebesar
50,3%.
Sedangkan persentase kenaikan
nilai ekspor yang terkecil adalah
pada kelompok industri Furnitur
yang meningkat sebesar 5,36%.
Sedangkan bila melihat pada
nilai ekspor terbesar di bulan Mei
2017 berdasarkan komoditi,
maka yang mencatat nilai ekspor
terbesar adalah masih pada
komoditi Minyak Kelapa Sawit
yang mencapai US$1,65 miliar.
Kemudian diikuti oleh komoditi
Pakaian Jadi sebesar US$592,8
juta, komoditi Peralatan Listrik
sebesar US$466,8 juta, dan
komoditi Barang Perhiasan dan
Barang Berharga yang mencapai
nilai ekspor US$437,6 juta.
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Kenaikan nilai ekspor Industri
Pengolahan bulan Mei 2017
terhadap bulan April 2017 kian
mendukung peningkatan nilai
ekspor di periode Januari – Mei
2017 secara relatif dibandingkan
dengan periode yang sama
tahun 2016. Pada periode
Januari – Mei 2016, nilai ekspor
Industri Pengolahan Nonmigas
adalah sebesar US$44,11 miliar,
sementara pada periode yang
sama tahun 2017 ini, nilai ekspor
sektor ini mencapai US$51,27
miliar. Tercatat sebanyak 16
kelompok Industri Pengolahan
yang mengalami pertumbuhan
positif atau kenaikan nilai ekspor
di periode Januari – Mei 2017
ini, dan sebanyak 7 kelompok
yang mengalami pertumbuhan
negatif
atau
mengalami
penurunan
nilai
ekspor.

Pertumbuhan positif nilai ekspor
terbesar terjadi pada kelompok
industri Produk Batu Bara dan
Pengilangan
Minyak
Bumi
dengan 2.401%,
sementara
pertumbuhan negatif nilai ekspor
terbesar adalah pada kelompok
industri Barang Logam Bukan
Mesin dan Peralatannya yang
sebesar 38,73%.
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Perkembangan Impor
Industri Pengolahan Nonmigas
Pola yang hampir sama juga
terjadi untuk kinerja impor
Industri Pengolahan Nonmigas.
Nilai impor Industri Pengolahan
Nonmigas pada bulan Mei 2017
juga mengalami kenaikan, yaitu
sebesar 15,43% terhadap nilai
impor April 2017. Jika di bulan
Mei 2017 nilai impor Industri
Pengolahan adalah sebesar
US$10,93 miliar, maka pada
bulan April 2017 mencapai
US$9,47 miliar. Bahkan jika
dibandingkan dengan Mei 2016,
mengalami kenaikan nilai impor
yang lebih besar lagi, yaitu

12 | JUNI 2017

sebesar 25,33%. Untuk periode
Januari – Mei 2017, nilai impor
Industri Pengolahan Nonmigas
adalah sebesar US$48,0 miliar,
atau naik sekitar 10,68% bila
dibandingkan dengan nilai impor
pada periode yang sama tahun
sebelumnya,
yang
sebesar
US$43,37 miliar.
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Kenaikan nilai impor pada Mei
2017 dipengaruhi oleh kenaikan
nilai impor pada ketiga kelompok
penggunaan
barang,
yaitu
barang
modal,
bahan
baku/penolong,
dan
barang
konsumsi. Ketiganya mengalami
kenaikan nilai impor yang
bervariasi, yaitu sebesar 7,19%
(mom) untuk barang modal,
17,39% (mom) untuk bahan
baku/penolong, dan 16,00%
(mom) untuk barang konsumsi.
Kenaikan nilai impor barang
konsumsi yang kembali tinggi
napaknya perlu diwaspadai,
karena tidak saja berdampak
buruk pada neraca pembayaran
Indonesia, tetapi juga akan
berdampak buruk pada kinerja
sektor industri Indonesia.

Secara nominal ketiga kelompok
barang
tersebut
mengalami
kenaikan nilai impor hingga
mencapai di atas US$100 juta
untuk setiap kelompok barang.
Yang terbesar adalah kelompok
bahan
baku/penolong
yang
mengalami kenaikan nilai impor
hingga US$1,56 miliar bila
dibandingkan dengan nilai impor
April 2017.
Kenaikan nilai impor ketiga
kelompok penggunaan barang
pada Mei 2017 kian mendukung
kenaikan nilai impor untuk
periode Januari – Mei 2017 jika
dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya.
Secara total kenaikan nilai impor
ketiga kelompok penggunaan
barang tersebut di bulan Mei
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2017 terhadap April 2017 adalah
sebesar US$1,87 miliar. Nilai
impor untuk periode Januari –
Mei 2017 dibandingkan dengan
periode
yang
sama
juga
mengalami kenaikan sebesar
10,68%. 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 – Mei 2017 adalah
sebesar
9,04%,
sedangkan
untuk nilai impor kelompok
barang modal dan kelompok
bahan baku/penolong adalah
masing-masing memiliki proporsi
sebesar 15,21% dan 75,75%.

Berdasarkan kelompok industri
KBLI 2 digit, kenaikan nilai impor
bulan Mei 2017 terhadap bulan
April 2017 terjadi pada 21
kelompok industri, dari total 23
kelompok
industri.
Dengan
demikian hanya terdapat 2
kelompok industri saja yang
mengalami
penurunan
nilai
impor.

Kenaikan nilai impor terbesar
dialami oleh kelompok industri
Bahan Kimia dan Barang dari
Bahan Kimia yang mencapai
US$265,1 juta, kemudian diikuti
oleh kelompok industri Logam
Dasar sebesar US$260,2 juta;
kelompok industri Mesin dan
Perlengkapan YTDL sebesar
US$182,2 juta, serta industri
Komputer, Barang Elektronik
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dan Optik yang
US$129,2 juta.

mencapai

Sementara itu kelompok industri
yang mengalami penurunan nilai
impor di bulan Mei 2017 adalah
kelompok industri Produk dari
Batu Bara dan Pengilangan
Minyak Bumi sebesar US$10,8
juta serta industri Pencetakan
dan Reproduksi Media Rekaman
yang menurun sebesar US$3,9
juta.

Secara kumulatif pada Januari –
Mei 2017, kenaikan nilai impor
terbesar terjadi pada industri
Barang Kimia dan Barang dari
Bahan Kimia yang naik sebesar
US$1,2 miliar atau 16,3% (yoy).
Berikutnya
adalah
industri

Sedangkan bila melihat pada
nilai impor Industri Pengolahan
berdasarkan komoditi, maka nilai
impor terbesar di bulan Mei 2017
terjadi pada komoditi Besi/Baja
sebesar
US$899,7
juta.
Berikutnya
adalah
komoditi
Mesin Untuk Keperluan Umum
yang mencapai nilai impor
US$844,4 juta; komoditi Mesin
Untuk
Keperluan
Khusus
sebesar US$694,6 juta, dan
komoditi
Peralatan
Listrik
sebesar US$663,1 juta.

Logam Dasar yang meningkat
US$1,09 miliar (26,46%) dan
industri
Komputer,
Barang
Elektronik, dan Optik yang
meningkat
US$722,8
juta
(14,26%). Kenaikan nilai impor
yang besar juga terjadi pada
JUNI 2017
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industri Kendaraan Bermotor,
Trailer, dan Semi Trailer yang
mencapai
US$430,2
juta
(19,65%) serta industri Makanan

meningkat
(7,96%).

Sementara itu, kelompok industri
yang mengalami penurunan nilai
impor terbesar pada periode
Januari – Mei 2017 terhadap
periode yang sama tahun
sebelumnya adalah kelompok
industri Barang Logam, Bukan
Mesin dan Peralatannya yang
menurun sebesar US$54,5 juta
(2,95%); industri Mesin dan
Perlengkapan
Ytdl
yang
menurun sebesar US$33,6 juta
(0,48%). Penurunan nilai impor
berikutnya adalah terjadi pada
kelompok
industri
Tekstil
sebesar US$12,5 juta (0,43%),
serta industri Produk Dari Batu

Bara dan Pengilangan Minyak
Bumi yang menurun sebesar
US$3,2 juta (8,3%).
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Perkembangan Neraca
Perdagangan
Industri Pengolahan
Nilai ekspor Industri Pengolahan
di bulan Mei 2017 yang
mengalami kenaikan sebesar
8,72% (m-to-m), sementara nilai
impornya meningkat lebih tinggi
yaitu
sebesar
15,43%
menyebabkan terjadinya defisit
pada neraca perdagangan di
bulan
Mei
2017.
Neraca

perdagangan di bulan Mei 2017
adalah negatif US$174,5 juta.
Sementara itu nilai impor di
bulan Mei 2017 juga tercatat
mengalami kenaikan yang relatif
tinggi ketimbang Mei 2016 yaitu
sebesar US$1,46 miliar atau
25,33%.

Defisit
neraca
perdagangan
Industri Pengolahan di bulan Mei
2017
merupakan
defisit
perdagangan bulanan pertama
di lima bulan pertama tahun
2017. Selama empat bulan

sebelumnya,
neraca
perdagangan
Industri
Pengolahan selalu mencatat
surplus. Pada April 2017 surplus
neraca perdagangan Industri
Pengolahan adalah sebesar
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US$424,5 juta. Dengan demikian
defisit perdagangan ini patut
dijaga untuk tidak terjadi di
bulan-bulan berikutnya.
Meski di bulan Mei terjadi defisit,
namun secara kumulatif neraca
perdagangan
Industri
Pengolahan periode Januari –
Mei
2017
adalah
tetap
mengalami
surplus,
yaitu
sebesar US$3,27 miliar. Kondisi

surplus tersebut adalah jauh
lebih tinggi ketimbang periode
yang sama tahun sebelumnya
yang hanya surplus sebesar
US$742,7 juta. Surplus di
periode Januari – Mei 2017 ini
dipengaruhi oleh tren nilai
ekspor
Industri
Pengolahan
tahun 2017 yang secara bulanan
memperlihatkan
grafik
peningkatan.

Realisasi Investasi
Triwulan I 2017
Pada triwulan I 2017, total nilai
realisasi investasi di Indonesia
yang terdiri dari Penanaman
Modal
Asing
(PMA)
dan
Penanaman
Modal
Dalam
Negeri (PMDN) mencapai Rp
165,8 triliun. Hal ini berarti terjadi
peningkatan
4,02%
bila
dibandingkan
dengan
nilai
investasi di triwulan IV 2016
yang sebesar Rp 159,4 triliun.
Sementara jika dibandingkan
dengan triwulan yang sama
tahun
sebelumnya,
terjadi
kenaikan realisasi nilai investasi
sebesar 13,7%.
Peranan
sektor
industri
pengolahan adalah masih yang
terbesar dalam investasi di
Indonesia, dibandingkan dengan
sektor primer dan tersier. Pada
triwulan
I
2017,
peranan
18 | JUNI 2017

investasi
sektor
industri
pengolahan mencapai 42,4%,
atau senilai Rp 70,2 triliun.
Namun data triwulanan sejak
triwulan I 2016 memperlihatkan
penurunan
peranan
nilai
investasi
sektor
industri
pengolahan
dibandingkan
dengan total nilai investasi. Pada
triwulan I 2016 peranannya
mencapai 69,2% atau senilai Rp
101,4 triliun. Kemudian menurun
menjadi Rp 78,9 triliun di
triwulan
II
2016,
hingga
mencapai 42,4% di triwulan I
2017.
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Pada realisasi investasi PMDN,
peranan
sektor
industri
pengolahan juga relatif besar
dalam dua tahun terakhir.
Namun
perkembangan
triwulanan dari tahun 2016
hingga
triwulan
I
2017
memperlihatkan tren kontribusi
yang menurun. Pada triwulan I
2016, nilai realisasi PMDN Total
adalah sebesar Rp 50,4 triliun
dan PMDN Industri Pengolahan
mencapai Rp 25,5 triliun atau
berkontribusi sebesar 50,5%.
Kemudian
berturut-turut
menurun menjadi 48,4% di
Triwulan II 2016 dan 44.4% di
triwulan III 2016. Meski sempat
meningkat ke posisi kontribusi
53,3% di triwulan IV 2016,
namun di triwulan I 2017
ternyata kembali turun ke posisi

39,6% yang berarti lebih rendah
dibandingkan dengan posisi
pada triwulan I 2016.
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Pada realisasi investasi PMA,
kondisi yang serupa juga terjadi,
yaitu perkembangan triwulanan
sejak
triwulan
I
2016
menunjukkan
penurunan
kontribusi investasi PMA Industri
Pengolahan terhadap investasi
PMA Total. Pada triwulan I 2016
kontribusi investasi PMA Industri
Pengolahan adalah sebesar
79%, kemudian menurun hingga
mencapai 44,3% di triwulan I
2017.
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Ketiga grafik di atas yang
menunjukkan kontribusi investasi
Total, PMDN dan PMA Industri
Pengolahan
terhadap
total
realisasi
investasi
memperlihatkan
bahwa
peningkatan
total
realisasi
investasi di Indonesia secara
triwulanan lebih banyak dialami
oleh sektor di luar sektor Industri
Pengolahan, yaitu sektor Primer
dan sektor Tersier. Hal ini berarti
menjadi peringatan dini buat
Indonesia agar tren penurunan
kontribusi realisasi investasi
Industri Pengolahan tidak terus
terjadi. Karena realisasi investasi
baik PMDN maupun PMA pada
sektor
industri
pengolahan
memiliki manfaat yang sangat
besar, berupa peningkatan nilai
tambah
ekonomi
dan
penyerapan tenaga kerja.
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Pertumbuhan Investasi
Industri Pengolahan
Pada triwulan I 2017 realisasi
penanaman modal asing (PMA)
Sektor Industri mencapai US$
3,23 miliar, atau turun 10,03%
dibandingkan dengan realisasi
PMA triwulan IV 2016, yang
sebesar US$ 3,59 miliar. Hal
yang sama juga terlihat bahwa
realisasi PMA sektor industri
tersebut pada triwulan I 2017
tercatat lebih rendah sebesar
40,78% dibandingkan dengan
realisasi PMA sektor ini pada
triwulan I 2016.
Kondisi ini
sedikit berbeda dengan realisasi
PMA secara keseluruhan, yang
pada triwulan I 2017 tercatat
sekitar US$ 7,29 miliar, atau
lebih rendah dari realisasinya
pada triwulan IV 2016 yang
sebesar
US$
7,50
miliar.
Namun
secara
keseluruhan
realisasi PMA pada triwulan I
2017
adalah
lebih
tinggi
dibandingkan dengan realisasi
PMA triwulan I 2016 yang sekitar
US$ 6,91 miliar.
Dengan realisasi PMA Sektor
Industri yang sebesar US$ 3,23
miliar pada triwulan I 2017, maka
realisasi PMA sektor ini secara
triwulanan sejak tahun 2016
memperlihatkan
tren
yang
menurun.
Hal
yang
menggembirakan adalah nilai
realisasi investasi PMA Industri
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Pengolahan triwulanan di tahun
2016 hingga triwulan I 2017
masih lebih tinggi ketimbang nilai
investasi triwulanan di tahun
2015.
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Tren penurunan realisasi PMA
Sektor Industri sejak triwulan I
2016 hingga triwulan I 2017,
yang
berarti
telah
terjadi
pertumbuhan negatif selama
empat
triwulan
terakhir,
diharapkan bisa segera diatasi
agar tidak terus berlanjut.
Karena
dikhawatirkan
akan
mengganggu
pertumbuhan
populasi
industri
yang
ditargetkan dalam RPJPN.
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Sedangkan
pada
realisasi
penanaman modal dalam negeri
(PMDN)
untuk
Industri
Pengolahan, di triwulan I 2017
nilainya tercatat hanya mencapai
Rp 27,21 triliun, atau turun
sebesar 12,05% dari realisasi
PMDN triwulan IV 2016 yang
sekitar Rp 30,9 triliun. Namun
terhadap
realisasi
PMDN
triwulan I 2016, realisasi PMDN
sektor ini pada triwulan I 2017
masih
mengalami
kenaikan
sebesar 6,88%. Sementara itu
secara
keseluruhan
untuk
triwulan
I
2017,
realisasi
investasi dari dalam negeri
mencapai sekitar Rp 68,80 triliun
atau naik sebesar 18,42%
terhadap
realisasi
PMDN
triwulan IV 2016, dan naik
36,51%
terhadap
realisasi
PMDN triwulan I 2016.
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Jika melihat pada data realisasi
PMDN untuk sektor Industri
sejak triwulan I 2015, maka
terlihat tren yang meningkat.
Posisi realisasi nilai PMDN untuk
triwulan I 2015 adalah sebesar
Rp 17,45 triliun sedangkan di
triwulan I 2017 sudah meningkat
menjadi Rp 27,21 triliun. Artinya
terjadi
peningkatan
hingga
55,7%. Meski data triwulanan
memperlihatkan adanya fluktuasi
pertumbuhan namun tren secara
umum yang meningkat ini
memperlihatkan sebuah capaian
yang positif bagi sektor industri
nasional.
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Sementara itu, pada industri
pengolahan, realisasi investasi
PMDN yang terbesar di triwulan I
2017 adalah untuk sektor
Industri
Makanan,
yaitu
mencapai Rp 12,1
triliun.
Kemudian diikuti oleh industri
Logam, Mesin, & Elektronik
sebesar Rp 4,08 triliun, serta
industri Kimia dan Farmasi
sebesar Rp 3,99 triliun. Kondisi
di triwulan I 2017 ini berbeda
dengan kondisi di triwulan
sebelumnya yang menempatkan
industri Kimia dan Farmasi

sebagai
industri
yang
mendapatkan kucuran investasi
terbesar untuk PMDN.

Pada realisasi investasi PMA di
industri Pengolahan, di triwulan I
2017 yang terbesar adalah untuk
industri Logam, Mesin, dan
Elektronik,
yang
mencapai
sebesar US$ 838 juta. Kemudian
diikuti oleh industri Kendaraan

Bermotor dan Alat Transportasi
Lain sebesar US$ 503 juta, serta
industri Kimia dan Farmasi
sebesar US$ 484 juta. Industri
Makanan berada di urutan ke-4
dengan realisasi investasi PMAnya sebesar US$ 476 juta. Di

Jika
dibandingkan
dengan
seluruh sektor (sektor Primer,
Sekunder, dan Tersier), maka
industri Makanan berada pada
urutan kedua untuk PMDN di
triwulan I 2017. Di urutan
pertama terbesar adalah untuk
sektor Transportasi, Gudang,
dan
Komunikasi,
realisasi
investasi PMDN-nya mencapai
sebesar Rp 15,9 Triliun.

JUNI 2017

| 27

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

dua
triwulan
sebelumnya,
industri Logam, Mesin, dan
Elektronik
juga
menempati
urutan pertama pada realisasi

Jika
dibandingkan
dengan
seluruh sektor pada sektor
Primer, Sekunder, dan Tersier),
maka industri Logam, Mesin,
dan Elektronik berada pada
urutan kedua untuk PMA di
triwulan I 2017. Yang menjadi
urutan pertama terbesar adalah
untuk sektor Pertambangan,
yang pada triwulan I 2017
realisasi
investasi
PMA-nya
mencapai sebesar US$ 1,17
miliar.
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investasi PMA sektor Industri
Pengolahan.
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Dari sisi lokasi investasi, nilai
terbesar untuk PMDN di triwulan
I 2017 adalah pada provinsi DKI
Jakarta yang mencapai Rp 11,8
triliun. Berikutnya adalah provinsi
Jawa Timur sebanyak Rp 9,4
triliun dan provinsi Jawa Barat
sebesar Rp 9,1 triliun. Terlihat
bahwa 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 untuk PMA, lokasi
investasi yang terbesar di
triwulan I 2017 adalah pada
provinsi Jawa Barat dengan nilai
US$1,5 miliar. Posisi kedua
adalah investasi PMA di provinsi
DKI Jakarta dengan US$ 934
juta, dan di urutan ke-3 adalah
provinsi Papua dengan nilai US$
589 juta. Meski provinsi Papua
berada di urutan ke-3, namun
secara umum nilai investasi di
pulau Jawa adalah masih yang
terbesar, yaitu 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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Dengan melihat pada data
realisasi investasi di triwulan I
2017 dan beberapa triwulan
sebelumnya
sebagaimana
tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa dilihat dari
sisi sektor industri pengolahan
maka industri Makanan masih
menjadi sektor yang diminati
oleh banyak 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

Jika dibandingkan dengan Mei
2017, maka IHPB bulan Juni
2017 mengalami inflasi
sebesar 0,07%. Sedangkan
secara kumulatif yaitu pada
periode Januari – Juni 2017,
harga perdagangan besar
justeru mencatat deflasi
sebesar 0,85%. Adapun tingkat
inflasi year on year pada IHPB
Juni 2017 adalah sebesar
2,56%.

Perkembangan harga di tingkat
produsen pada sektor Industri
Pengolahan diperlihatkan oleh
Indeks
Harga
Perdagangan
Besar (IHPB) sektor Industri
(harga grosir/eceran).
Pada
bulan Juni 2017 IHPB sektor
Industri
meningkat
jika
dibandingkan dengan indeks
harga di bulan Mei 2017.
Kenaikan IHPB di sektor Industri
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Pengolahan ini melanjutkan tren
peningkatan harga yang terus
terjadi selama tahun 2016. Pada
bulan Juni 2017 ini, inflasi harga
perdagangan besar mencapai
0,07%, yaitu dari IHPB 164,79 di
bulan Mei 2017 menjadi 164,90
di bulan Juni 2017.
Sedangkan secara kumulatif
yaitu pada periode Januari –
Juni
2017,
indeks
harga
perdagangan
besar
justeru
mencatat deflasi sebesar 0,85%.
Adapun tingkat inflasi year on
year pada IHPB Juni 2017
adalah sebesar 2,56%. Deflasi
yang terjadi pada periode
Januari – Juni 2017 disebabkan
deflasi pada sektor Pertanian
yang mencapai 5,4%.
Pada Sektor Pertambangan &
Penggalian,
inflasi
Harga
Perdagangan Besar mencatat
angka yang positif, baik untuk
inflasi antarbulan, maupun untuk
inflasi tahun kalender (JanuariJuni 2017) dan inflasi year on
year. Hal ini memperlihatkan
sudah ada sedikit perbaikan
kondisi sektor Pertambangan
dan Penggalian dibandingkan
dengan masa sebelumnya.
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Tabel 1.
Persentase & Andil Perubahan
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia Nonmigas
Menurut Sektor / Kelompok Barang, Juni 2017 (2010 = 100)

Sektor / Kelompok Barang

IHPB
Mei

IHPB
Juni

2017

2017

Perubahan
Juni 2017 thd
Mei 2017
(% )

Inflasi
Jan - Juni
2017
(% )

Inflasi
YoY
(% )

Andil
Juni
2017
(% )

Domestik

164.79

164.9

0.07

-0.85

2.56

0.05

1. Pertanian

363.12

363.23

0.03

-5.4

1.33

0.01

2. Pertambangan & Penggalian

121.48

121.55

0.06

1.03

4.39

0

3. Industri

138.11

138.23

0.09

0.95

2.94

0.04

139.17

139.21

0.03

1.75

2.12

0

152.9

151.75

-0.75

1.89

2.38

-0.12

158.81

158.69

-0.07

-0.06

2.47

-0.07

Perdagangan Internasional
1. Impor Non migas
2. Ekspor Non migas
Umum Non migas
Sumber: Badan Pusat Statistik

Untuk sektor Pertanian, deflasi
IHPB yang terjadi pada periode
Januari
–
Juni
2017
memperlihatkan
adanya
permasalahan pada pasokan
produk pertanian yang berlimpah
pascapanen. Pasokan tersebut
tidak mampu diserap oleh
pembeli atau masyarakat yang
dipengaruhi oleh penurunan
tingkat konsumsi masyarakat.

adalah sebesar 2,94%. Dengan
inflasi di tingkat konsumen atau
inflasi berdasarkan Indeks Harga
Konsumen (IHK) yang mencapai
2,38% untuk periode Januari –
Juni 2017, maka secara umum
inflasi IHPB adalah berada
dalam kondisi yang stabil.

Sedangkan pada sektor Industri,
inflasi yang terjadi selalu berada
dalam level yang wajar dan
stabil. Pada inflasi antarbulan,
sektor Industri mencatat inflasi
IHPB sebesar 0,08%, kemudian
pada period kumulatif Januari –
Juni 2017 adalah mencapai
0,95%, dan inflasi year on year
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