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Pertumbuhan Produksi
Industri Besar dan Sedang
Triwulan I 2017
Membaiknya
pertumbuhan
industri nonmigas pada triwulan I
2017
sejalan
dengan
membaiknya
pertumbuhan
produksi industri manufaktur,
baik pada skala besar dan
sedang (IBS) maupun pada
skala mikro dan kecil (IMK).

pertumbuhannya pada triwulan I
2016,
tetapi
juga
dengan
pertumbuhan pada triwulan IV
2016. Seperti terjadi belakangan
ini, pada IMK sebagian besar
industri mengalami kenaikan
yang cukup berarti, dimana
beberapa industri mengalami
pertumbuhan yang sangat tinggi.

Pada triwulan I 2017 produksi
industri manufaktur besar dan
sedang (IBS) tercatat tumbuh
sebesar 4,33% (yoy), yang tidak
saja
lebih
tinggi
dari
pertrumbuhan sebesar 4,13%
(yoy) pada triwulan I 2016, tetapi
juga jauh lebih tinggi dari
pertumbuhan
sebesar
2,1%
(yoy) pada triwulan IV 2016.
Pertumbuhan produksi IBS pada
triwulan I 2017 dialami oleh
beberapa
industri
yang
memegang peranan penting
dalam pertumbuhan industri
secara keseluruhan, meskipun
sebagian lainnya mengalami
penurunan produksi (kontraksi)
terhadap produksi IBS pada
triwulan I 2016.
Sementara itu pertumbuhan
produksi IMK yang tumbuh jauh
lebih tinggi, yaitu sebesar 6,63%
(yoy), juga lebih tinggi tidak saja
dibandingkan
dengan
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Meningkatnya
pertumbuhan
produksi IBS secara keseluruhan
pada triwulan I 2017 disebabkan
karena
terjadinya
kenaikan
pertumbuhan yang cukup berarti
pada beberapa jenis industri
manufaktur.
Adapun jenis
industri manufaktur besar dan
sedang (IBS) yang mengalami
kenaikan produksi pada triwulan
I 2017 terhadap triwulan I 2016
(year on year) mencapai 13 jenis
industri dari total 23 industri.
Kenaikan
produksi
terbesar
antara lain dialami oleh Industri
Makanan yang naik sebesar
8,2% (yoy); Industri Kulit, Barang
dari Kulit dan Alas Kaki yang
naik sebesar 7,12% (yoy);
Industri Bahan Kimia dan Barang
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dari Bahan Kimia naik sebesar
9,59% (yoy); Industri Karet,
Barang dari Karet dan Plastik
naik sebesar 7,8% (yoy); serta
Industri Farmasi, Produk Obat
Kimia dan Obat Tradisional yang
naik sebesar 6,29% (yoy).
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Pada
triwulan
I
2017
pertumbuhan produksi yang
tinggi pada kelompok IBS terjadi
pada Industri Makanan yang
mencapai sebesar 8,2% (yoy).
Meskipun pertumbuhan ini jauh
lebih tinggi dari pertumbuhan
sebesar 4,54% (yoy) pada
triwulan
I
2016,
namun
merupakan perlambatan dari
pertumbuhan sebesar 8,29%
(yoy) pada triwulan IV 2016.
Kondisi ini berbeda dengan
pertumbuhan Industri Makanan
dalam PDB, yang pada triwulan I
2017 juga mengalami kenaikan,
yaitu dari pertumbuhan sebesar
8,43% (yoy) pada triwulan IV
2016
menjadi
pertumbuhan
sebesar 8,69% (yoy) pada
triwulan I
2017.
Hal
ini

disebabkan karena sebagian
pertumbuhan industri makanan
juga didukung oleh pertumbuhan
industri di luar industri CPO,
yang nilai tambahnya lebih
tinggi.
Secara persentasi, pertumbuhan
produksi tertinggi pada triwulan
I 2017 terjadi pada Industri
Bahan Kimia dan Barang dari
Bahan Kimia, yang tumbuh
sebesar
9,59%
(yoy).
Pertumbuhan ini lebih tinggi dari
pertumbuhan sebesar 7,07%
(yoy) pada triwulan IV 2016, dan
lebih-lebih
jika
dibandinglan
dengan pertumbuhan negatif
10,85% (yoy) pada triwulan I
2016.
Namun
peningkatan
pertumbuhan
yang
sangat
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berarti ini tidak sejalan dengan
pertumbuhan nilai tambah bruto
(NTB) industri ini dalam PDB,
yang pada triwulan I 2017
mengalami
perlambatan
pertumbuhan
dari
sebesar
12,05% (yoy) pada triwulan IV
2016 menjadi sebesar 10,4%
(yoy) pada triwulan I 2017.

Melambatnya pertumbuhan
industri ini dalam PDB
nampaknya terkait dengan
lebih rendahnya nilai tambah
industri ini pada triwulan I
2017 dibandingkan dengan
triwulan IV 2016.

Melambatnya
pertumbuhan
industri
ini
dalam
PDB
nampaknya terkait dengan lebih
rendahnya nilai tambah industri
ini pada triwulan I 2017
dibandingkan dengan triwulan IV
2016.
Meskipun kenaikan
produksi industri Bahan Kimia
dan Barang dari Bahan Kimia
pada triwulan I 2017 sangat
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ditunjang
oleh
kenaikan
ekspornya, namun kenaikan
ekspor terutama terjadi pada
ekspor komoditi yang bernilai
tambah relatif rendah, yaitu
Kimia Dasar Organik yang
Bersumber dari Minyak. Pada
triwulan 1 2017 nilai ekspor
industri Bahan Kimia dan Barang
dari Bahan Kimia mencapai
kenaikan sebesar
50,58%,
sementara volume ekspornya
naik sekitar 27%. Dari kenaikan
sebesar itu kenaikan nilai ekspor
Kimia Dasar Organik yang
Bersumber
dari
Minyak
mencapai sebesar 286,88%
(yoy), dimana volume ekspornya
naik sebesar 130,83% (yoy).
Pertumbuhan tinggi produksi IBS
juga dicapai oleh industri Kulit,
Barang dari Kulit, dan Alas Kaki,
yang mencapai sebesar 7,12%
(yoy) pada triwulan I 2017.
Meskipun sedikit lebih rendah
dari
pertumbuhan
sebesar
7,14% (yoy) triwulan I 2016,
namun
jauh
lebih
tinggi
dibandingkan
dengan
pertumbuhan sebesar 5,58%
(yoy) pada triwulan IV 2016.
Meningkatnya ekspor industri ini
merupakan penyebab utama
terjadinya pertumbuhan yang
relatif tinggi pada triwulan I 2017.
Pada triwulan I 2017 nilai ekspor
industri Kulit, Barang dari Kulit,
dan Alas Kaki tercatat naik
sekitar 8,7%, dimana nilai
ekspornya didominasi oleh nilai
ekspor sepatu olahraga yang
naik sebesar 11,1%.
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Sementara itu, setelah terus
mengalami
kontraksi
pertumbuhan
produksi
sepanjang tahun 2016, pada
triwulan I 2017 industri Karet,
Barang dari Karet dan Plastik
mengalami kenaikan produksi
sebesar 7,8%, yang merupakan
pertumbuhan ketiga tertinggi
dalam kelompok Industri Besar
dan Sedang (IBS) industri
manufaktur. Membaiknya harga
karet karet dan olahan karet di
pasar dunia karet dan olahan
karet di pasar dunia merupakan
penyebab
utama
kenaikan
pertumbuhan produksi industri
ini, yang menyebabkan naiknya
nilai ekspor industri ini sebesar
53,66% pada triwulan I 2017,
sementara volume ekspornya
hanya naik sekitar 21,1%.
Namun, dari kenaikan nilai
ekspor sebesar 53,66% tersebut,
sebagian besar diperoleh dari
kenaikan nilai ekspor Karet
Remah (crumb rubber) yang
mencapai sebesar 122,6%.
Kenaikan produksi yang cukuip
berarti juga terjadi pada Industri
Farmasi, Produk Obat Kimia dan
Obat
Tradisional,
yang
meningkat dari pertumbuhan
sebesar 3,13% pada triwulan IV
2016 menjadi sebesar 6,29%
pada triwulan I 2017. Namun
jika
dibandingkan
dengan
pertumbuhan produksi triwulan I
2016 yang mencapai sebesar
10,5% (yoy), maka pertumbuhan
produksi industri ini pada
triwulan I 2017 jauh lebih lambat.

Membaiknya harga karet karet
dan olahan karet di pasar
dunia karet dan olahan karet
di pasar dunia merupakan
penyebab utama kenaikan
pertumbuhan produksi industri
ini, yang menyebabkan naiknya
nilai ekspor industri ini sebesar
53,66% pada triwulan I 2017.

Sementara itu beberapa jenis
industri manufaktur besar dan
sedang (IBS) juga mengalami
penurunan
produksi
pada
triwulan I 2017. Penurunan yang
sangat berarti dialami oleh
Industri Tekstil yang produksinya
dalam kelompok IBS
turun
sebesar 6,87%. Penurunan ini
merupakan
lanjutan
dari
penurunan sebesar 7,91% (yoy)
pada
triwulan
IV
2016,
sementara pada triwulan I 2016
industri ini mengalami kenaikan
produksi sebesar 2,41% (yoy).
Penurunan produksi industri
Tekstil ini sejalan dengan
JULI 2017
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turunnya volume ekspor industri
ini. Pada triwulan I 2017 volume
ekspor industri Tekstil turun
sebesar 2,42% (yoy), dan nilai
ekspornya turun sebesar 2,36%
(yoy).
Industri
Minuman
juga
merupakan kelompok industri
yang mengalami penurunan
produksi pada triwulan I 2017.
Penurunan produksi ini sudah
berlangsung sejak tahun 2016,
dan semakin memburuk pada
triwulan I 2017.
Jika pada
triwulan I 2016 dan triwulan IV
2016 kontraksi pertumbuhan
industri ini masing-masing masih
sebesar 0,95 (yoy) dan 0,89%
(yoy), maka pada triwulan I 2017
penurunan produksi Industri
Minuman tercatat sebesar 5,425
(yoy).
Terjadinya kenaikan
impor
minuman
beralkohol
nampaknya merupakan salah
satu sebab turunnya produksi
industri ini, dimana pada triwulan
I 2017 volume impor minuman
beralkohol naik sebesar 47,09%
(yoy),
meskipun
volume
ekspornya juga naik sebesar
28,44% (yoy). Pada triwulan I
2017,
neraca
perdagangan
minuman beralkohol Indonesia
tercatat
mengalami
defisit
sebesar 110,23 ribu ton atau
sebesar USD 23,21 juta.
Sementara
itu,
setelah
mengalami
kontraksi
pertumbuhan sepanjang tahun
2016, pada triwulan I 2017
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produksi IBS Pakaian Jadi masih
terus mengalami penurunan,
yaitu sebesar 3,79% (yoy).
Terus turunnya produksi industri
Pakaian Jadi sejalan dengan
turunnya volume ekspor industri
ini. Pada triwulan I 2017 volume
ekspor industri Pakaian Jadi
turun sebesar 1,94%, meskipun
pada periode tersebut nilai
ekspor industri Pakaian Jadi naik
sebesar 8,62%.
Turunnya
konsumsi
dalam
negeri
diperkirakan juga merupakan
penyebab turunnya produksi
industri Pakaian Jadi secara
cukup berarti hingga triwulan I
2017 .
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Pertumbuhan Produksi
Industri Mikro dan Kecil
Triwulan I 2017
Setelah mengalami perlambatan
pertumbuhan produksi pada
triwulan III 2016 dan pada
triwulan
IV
2016,
industri
manufaktur Mikro dan Kecil
(IMK)
mengalami
kenaikan
produksi yang cukup berarti
pada triwulan I 2017, yaitu
sebesar
6,63%
(yoy).
Sebelumnya pada triwulan III
2016 pertumbuhan produksi IMK
tercatat sebesar 5,75% (yoy),
dan pada triwulan IV 2016
sebesar 4,88% (yoy). Bahkan,

pertumbuhan produksi IMK pada
triwulan I 2017 tersebut juga
lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan produksi IBS yang
sebesar 4,33% (yoy) pada
periode yang sama. Kenaikan
pertumbuhan produksi IMK pada
banyak industri juga jauh lebih
tinggi
dibandingkan
dengan
pertumbuhan produksi industriindustri tersebut pada IBS, yang
telah berlangsung sejak triwulan
I 2016 Dengan kondisi ini
diperkirakan peranan IMK dalam
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pertumbuhan
nilai
Industri
Nonmigas
semakin meningkat.

tambah
sudah

Industri manufaktur Mikro dan
Kecil (IMK) mengalami
kenaikan produksi yang cukup
berarti pada triwulan I 2017,
yaitu sebesar 6,63% (yoy) dari
pertumbuhan sebesar 5,75%
(yoy) pada triwulan III 2016
dan dari sebesar 4,88% (yoy)
pada triwulan IV 2016.

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 lima (5)
industri
yang
mengalami
penurunan produksi, sementara
yang
lainnya
mengalami
pertumbuhan
positif
secara
moderat.
Adapun
industriindustri
yang
produksinya
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meningkat sangat tinggi pada
triwulan I 2017 terdiri dari
sebelas (11) jenis indutri, dimana
lima (5) di antaranya mengalami
kenaikan
pertumbuhan,
sedangkan empat (6) jenis
industri
lainnya
mengalami
perlambatan
pertumbuhan
dibandingkan
dengan
pertumbuhan pada triwulan IV
2016.
Kelima jenis industri yang
mengalami
kenaikan
pertumbuhan adalah Industri
Makanan, yang pertumbuhannya
meningkat dari sebesar 7,73%
(yoy) pada triwulan IV 2016
menjadi sebesar 11,05% (yoy)
pada triwulan I 2017. Kemudian
Industri
Minuman
yang
meningkat dari pertumbuhan
sebesar 10,87% (yoy) menjadi
11,95% (yoy); Industri Kulit,
Barang dari Kulit dan Alas Kaki
yang
pertumbuhannya
meningkat sangat signifikan,
yaitu dari sebesar 2,76% (yoy)
pada triwulan IV 2016 menjadi
9,24% (yoy) pada triwulan I
2017; Industri Angkutan Lainnya
yang
pertumbuhannya
meningkat
menjadi
sebesar
11,35% pada triwulan I 2017;
serta Industri Furnitur yang
pertumbuhan meningkat menjadi
sebesar 8,26% (yoy) pada
triwulan I 2017 dari pertumbuhan
sebesar 4,39% (yoy) pada
triwulan IV 2016.
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Sedangkan
keenam
jenis
industri
yang
mengalami
perlambatan
pertumbuhan
adalah
Industri
Komputer,
Barang Elektonik dan Optik yang
melambat dari pertumbuhan
sebesar 43,71% (yoy) pada
triwulan
IV
2016
menjadi
sebesar 41,11% (yoy) pada
triwulan I 2017.
Kemudian
Industri Mesin dan Perlengkapan
yang pertumbuhannya melambat
menjadi sebesar 15,24% (yoy)
pada triwulan I 2017, dari
pertumbuhan sebesar 25,98%
(yoy) pada triwulan IV 2016.
Pertumbuhan Industri Kertas dan
Barang dari Kertas melambat
dari sebesar 25,49% (yoy) pada
triwulan I 2016 menjadi sebesar

11,95% (yoy) pada triwulan I
2017; Industri Pencetakan dan
Reproduksi Media Rekaman
melambat signifikan dari sebesar
21,98% (yoy) pada triwulan IV
2016 menjadi hanya sebesar
8,47% (yoy) pada triwulan I
2017; Industri Bahan Kimia dan
Barang dari Bahan Kimia
melambat dari pertumbuhan
sebesar 11,53% (yoy) pada
triwulan
IV
2016
menjadi
sebesar 7,7% (yoy) pada
triwulan I 2017; serta Industri
Tekstil yang pertumbuhannya
melambat dari sebesar 10,07%
(yoy) pada triwulan IV 2016
menjadi sebesar 7,96% (yoy)
pada triwulan I 2017.
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Sementara itu, dari lima (5) jenis
industri
pada
IMK
yang
mengalami penurunan produksi,
Industri Farmasi, Produk Obat
Kimia dan Obat Tradisional
merupakan industri yang paling
besar
mengalami
kontraksi
pertumbuhan, yaitu mencapai
sebesar 8,45% (yoy) pada
triwulan I 2017. Padahal pada
triwulan I 2016 produksi industri
ini tumbuh sebesar 16,27%
(yoy). Kondisi ini juga berbeda
dengan
pertumbuhan
produksinya di kelompok IBS
yang mencatatkan pertumbuhan
sebesar
6,29%
(yoy).
Rendahnya permintaan dalam
negeri nampaknya merupakan
penyebab
utama
terjadinya
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kemerosotan produksi Industri
Farmasi, Produk Obat Kimia dan
Obat Tradisional di kalangan
usaha kecil dan mikro.
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Penurunan yang cukup besar
juga
terjadi
pada
Industri
Peralatan Listrik, yang pada
triwulan I 2017 mengalami
kontraksi pertumbuhan sebesar
5,63% (yoy), meskipun jauh
lebih baik dibandingkan dengan
kontraksi pertumbuhan sebesar
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).
Sementara itu masih terjadinya
kontraksi pertumbuhan produksi
IMK pada Industri Karet, Barang
dari
Karet
dan
Plastik
menimbulkan
pertanyaan,

karena pertumbuhan produksi
industri ini pada kelompok IBS
mencapai sebesar 7,8% (yoy),
sejalan dengan membaiknya
harga karet di pasar dunia.
Dengan
naiknya
harga
komoditas karet di pasar dunia,
diperkirakan para pengusaha di
kalangan
IMK
mengalami
kesulitan memperoleh bahan
baku, sehingga berdampak pada
produksi industri pengolahan
karet pada kelompok IMK ini.
Seperti halnya pada triwulantriwulan sebelumnya di tahun
2016, pertumbuhan produksi
IMK tertinggi pada triwulan I
2017 juga dicapai pada provinsiprovinsi di luar Pulau Jawa.
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Pertumbuhan
produksi
IMK
terbesar pada triwulan I 2017
tercatat di Kalimantan Utara,
yaitu sebesar 41,9% (yoy); diikuti
oleh Sulawesi Barat sebesar
36,4% (yoy); Nusa Tenggara
Timur sebesar 27,53% (yoy);
Maluku yang naik sebesar
26,79% (yoy); serta Papua yang
naik sebesar 21,42% (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 Juni 2017 mencapai
sekitar US$8,49 miliar, atau
turun sebesar 21,2%
dibandingkan dengan nilai
ekspor bulan Mei 2017 yang
sebesar US$10,75 miliar.

Nilai ekspor Industri Pengolahan
Nonmigas di bulan Juni 2017
mencapai sekitar US$8,49 miliar,
atau menurun cukup tajam
sebesar 21,2% dibandingkan
dengan bulan Mei 2017 yang
mencapai
US$10,75
miliar.
Penurunan nilai ekspor di bulan
Juni 2017 ini merupakan yang
ketiga di tahun 2017 ini, setelah
terjadi penurunan nilai ekspor di
bulan Februari dan April 2017.
Nilai ekspor bulan Juni 2017 ini
tercatat juga lebih rendah
ketimbang nilai ekspor bulan
Februari dan April 2017. Secara
umum ekspor bulanan mulai
berada pada tren yang menurun
di sepanjang tahun 2017.
Namun nilai ekspor bulan Juni
2017 yang mencapai US$8,49
miliar ini memang masih lebih
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tinggi ketimbang nilai ekspor di
bulan Juni 2016 yang sebesar
US$7,09 miliar, sehingga secara
year on year masih terjadi
peningkatan
sebesar16,8%.
Penurunan nilai ekspor di bulan
Juni 2017 menjadikan selama
periode Januari – Juni 2017, nilai

ekspor
Industri
Pengolahan
mencapai
US$59,79
miliar.
Angka tersebut masih lebih
tinggi ketimbang periode yang
sama tahun sebelumnya yang
mencapai US$55,58 miliar.

Penurunan nilai ekspor Industri
Pengolahan pada bulan Juni
2017 (terhadap Mei 2017)
dipengaruhi oleh penurunan nilai
ekspor pada seluruh kelompok
industri. Tercatat 23 kelompok
industri yang berdasarkan KBLI
2 digit mengalami penurunan
nilai ekspor, sehingga tidak ada
satu pun kelompok lainnya yang
mengalami
kenaikan
nilai
ekspor. Hal ini memperlihatkan

situasi yang seragam yang
dihadapi oleh seluruh kelompok
industri.
Penurunan nilai ekspor terbesar
terjadi pada industri Makanan
yang
mencapai
penurunan
hingga
US$471,85
juta
dibandingkan
dengan
nilai
ekspor
bulan
Mei
2017.
Berikutnya adalah industri Karet,
Barang dari Karet dan Plastik,
yaitu turun sebesar US$242,46
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juta. Kemudian penurunan nilai
ekspor pada industri Mesin dan
Perlengkapan
YTDL
yang
menurun sebesar US$206,94
juta; industri Bahan Kimia dan
Barang dari Bahan Kimia turun
sebesar US$204,34 juta; industri
Kendaraan Bermotor, Trailer dan
Semi Trailer yang mengalami
penurunan sebesar US$201,8
juta, serta industri Logam Dasar
yang turun sebesar US$156,98
juta.

Penurunan nilai ekspor Industri
Pengolahan pada bulan Juni
2017 (terhadap Mei 2017)
dipengaruhi oleh penurunan
nilai ekspor pada seluruh
kelompok industri. Tercatat 23
kelompok industri yang
berdasarkan KBLI 2 digit
mengalami penurunan nilai
ekspor, sehingga tidak ada
satu pun kelompok industri
yang mengalami kenaikan nilai
ekspor.

Total penurunan nilai ekspor dari
23
kelompok
Industri
Pengolahan tersebut adalah
mencapai mencapai US$2,29
14 | JULI 2017

miliar, sebuah angka penurunan
yang
sangat
besar
bila
dibandingkan dengan angka
penurunan nilai ekspor di bulan
Februari dan April 2017.
Jika dilihat dari persentase
penurunannya, maka penurunan
nilai ekspor terbesar di bulan
Juni 2017 dialami oleh industri
Mesin dan Perlengkapan YTDL
yang
mencapai
52,5%,
kemudian diikuti dengan industri
Pencetakan dan Reproduksi
Media
Rekaman
dengan
penurunan sebesar 44,3%, serta
industri Kendaraan Bermotor,
Trailer, dan Semi Trailer yang
turun sebesar 36%. Di urutan
keempat dan kelima adalah
industri Alat Angkutan Lainnya
serta industri Produk dari Batu
Bara dan Pengilangan Minyak
Bumi
yang
masing-masing
menurun 32,4% dan 32,2%.
Sedangkan bila melihat pada
nilai ekspor terbesar di bulan
Juni 2017 berdasarkan komoditi,
maka yang mencatat nilai ekspor
terbesar adalah masih pada
komoditi Minyak Kelapa Sawit
yang mencapai US$1,39 miliar.
Kemudian diikuti oleh komoditi
Pakaian Jadi sebesar US$514,3
juta, komoditi Peralatan Listrik
sebesar US$329,7 juta, dan
komoditi Kimia Dasar Organik
Yang
Berasal
dari
Hasil
Pertanian yang mencapai nilai
ekspor US$324,2 juta.
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Penurunan nilai ekspor Industri
Pengolahan bulan Juni 2017
terhadap bulan Mei 2017 yang
cukup tajam tersebut belum
mempengaruhi tren peningkatan
nilai ekspor yang terjadi di
periode Januari – Juni 2017
secara
relatif
dibandingkan
dengan periode yang sama
tahun 2016. Pada periode
Januari – Juni 2016, nilai ekspor
Industri
Pengolahan
adalah
sebesar
US$54,32
miliar,
sementara pada periode yang
sama tahun 2017 ini, nilai ekspor
Industri Pengolahan mencapai
US$59,79
miliar.
Tercatat
sebanyak 12 kelompok Industri

Pengolahan yang mengalami
pertumbuhan
positif
atau
kenaikan nilai ekspor di periode
Januari – Juni 2017 ini, dan
sebanyak 11 kelompok yang
mengalami pertumbuhan negatif
atau penurunan nilai ekspor.
Pertumbuhan positif nilai ekspor
terbesar adalah pada kelompok
industri Produk Batu Bara dan
Pengilangan
Minyak
Bumi
dengan 2.454%,
sementara
pertumbuhan negatif nilai ekspor
terbesar adalah pada kelompok
industri Pengolahan Lainnya
yang sebesar 35,3%.

Selama periode Januari – Juni
2017, tercatat nilai ekspor
terbesar Industri Pengolahan

adalah untuk komoditi Minyak
Kelapa Sawit yang mencapai
US$10,12
miliar,
kemudian
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diikuti
oleh
Pakaian
Jadi
(Konveksi) Dari Tekstil sebesar
US$3,28 miliar, Karet Remah
(Crumb
Rubber)
sebesar
US$2,74 miliar, Peralatan Listrik
sebesar US$2,38 miliar, dan
Kimia Dasar Organik Yang
Berasal Dari Hasil Pertanian
sebesar US$2,14 miliar.

Untuk komoditi Pakaian Jadi
(Konveksi) Dari Tekstil, selama
periode Januari – Juni 2017,
ekspor
Indonesia
terbesar
adalah ke Amerika Serikat
dengan nilai US$1,69 miliar atau
51,47%. Berikutnya adalah ke
Jepang dengan nilai US$303
juta (9,24%) dan ke Jerman
sebesar US$187 juta (5,71%).
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Untuk komoditi minyak kelapa
sawit, ekspor Indonesia terbesar
selama periode Januari – Juni
2017 adalah ke negara India
sebesar US$2,53 miliar atau
mengambil porsi hingga 24,98%
dibandingkan dengan negara
tujuan
lainnya.
Berikutnya
adalah ke China dengan nilai
US$1,09 miliar atau 10,78%.
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Sedangkan untuk komoditi Karet
Remah (Crumb Rubber), selama
periode Januari – Juni 2017,
ekspor
Indonesia
terbesar
adalah ke Amerika Serikat
dengan nilai US$558 juta atau
mengambil
porsi
sebesar
20,41%. Berikutnya adalah ke
China dengan nilai US$456 juta
(16,69%)
dan
ke
Jepang
sebesar US$427 juta (15,63%).

JULI 2017

| 17

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Secara keseluruhan, selama
semester I 2017 (Januari-Juni
2017) dari lima jenis industri
yang menghasilkan nilai ekspor
terbesar, empat di antaranya
mengalami pertumbuhan yang
sangat berarti. Pada JanuariJuni 2017 Industri Makanan
mengalami kenaikan sebesar
30,74% (yoy); Industri Karet,
Barang dari karet dan Plastik
naik sebesar 37,44% (yoy);
Industri Logam Dasar naik
sebesar 30,27% (yoy); dan
Industri Bahan Kimia dan Barang
Dari Bahan Kimia sebesar
28,88% (yoy). Namun kenaikan
nilai ekspor pada keempat jenis
industri tersebut lebih banyak
terjadi pada komoditi2 primer
yang
sangat
bergantung
terhadap kenaikan komoditas
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dunia. Oleh karena itulah pada
periode yang sama, kenaikan
volume ekspor pada Industri
Makanan; Industri Karet, Barang
dari karet dan Plastik; serta
Industri Bahan Kimia dan Barang
Dari Bahan Kimia jauh lebih kecil
dibandingkan dengan kenaikan
nilai ekspornya.
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Dilihat dari negara tujuan ekspor,
China dan Amerika Serikat pada
periode Januari – Juni 2017
masih menjadi negara dengan
nilai ekspor terbesar. Nilai
ekspor Indonesia ke China
sebesar US$9,29 miliar atau
mengambil
porsi
12,09%.
Sedangkan nilai ekspor ke
Amerika Serikat adalah sebesar

US$8,53
miliar
(11,11%).
Terdapat lima negara tujuan
ekspor Indonesia yang total nilai
ekspornya hampir mengambil
porsi hingga 50%. Selain China
dan Amerika Serikat, mereka
adalah Jepang, India, dan
Singapura.

China, dengan negara tujuan
ekspor
terbesar
Indonesia,
paling
banyak
mengimpor
produk industri pengolahan yang
tergolong ke dalam jenis Industri
Makanan.
Selama
periode
Januari – Juni 2017, ekspor
Industri Makanan ke China
mencapai US$1,59 miliar atau
mengambil porsi 24,6%. Di
urutan kedua adalah ekspor
Industri Kimia dan Barang dari
Bahan Kimia sebesar US$1,19
miliar
(18,5%).
Berikutnya

adalah ekspor Industri Logam
Dasar sebesar US$1 miliar
(15,6%).
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Sedangkan ekspor Indonesia ke
Amerika Serikat, produk pada
kelompok Industri Pakaian Jadi
merupakan yang terbesar, yaitu
mencapai US$1,99 miliar pada
periode Januari – Juni 2017.
Nilai tersebut mengambil porsi
hingga
24,55%.
Berikutnya
adalah ekspor pada Industri
Makanan dan Industri Karet,
Barang Dari Karet dan Plastik
yang keduanya berturut-turut
mencapai nilai US$1,69 miliar
(20,82%) dan US$1,08 miliar
(13,23%).

industri lainnya. Di urutan kedua
adalah Industri Bahan Kimia dan
Barang dari Bahan Kimia yang
sebesar US$384 juta, atau
9,52%. Terlihat ketergantungan
ekspor Indonesia ke India adalah
untuk produk pada Industri
Makanan.

Sementara itu ekspor ke India,
produk
Industri
Makanan
merupakan nilai ekspor yang
terbesar
yang
mencapai
US$2,59 miliar. Nilai tersebut
mengambil porsi hingga 64,4%
dibandingkan dengan produk
JULI 2017
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Perkembangan Impor
Industri Pengolahan
Nonmigas
Pola yang serupa juga terjadi
untuk kinerja impor Industri
Pengolahan Nonmigas.
Nilai
impor
Industri
Pengolahan
Nionmigas pada bulan Juni 2017
juga
mengalami
penurunan
cukup tajam, yaitu sebesar
30,4% terhadap nilai impor bulan
Mei 2017. Jika di bulan Mei 2017
nilai impor Industri Pengolahan
adalah sebesar US$9,53 miliar,
maka pada bulan Juni 2017
hanya mencapai US$7,59 miliar.
Bahkan
jika
dibandingkan
dengan bulan April 2017,

ternyata
juga
mengalami
penurunan nilai impor sebesar
20%. Untuk periode Januari –
Juni 2017, nilai impor Industri
Pengolahan adalah sebesar
US$55,58 miliar, yang berarti
menurun 5% bila dibandingkan
dengan periode yang sama
tahun sebelumnya yang sebesar
US$52,91 miliar.
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Penurunan nilai impor pada Juni
2017
dipengaruhi
oleh
penurunan nilai impor untuk
ketiga kelompok penggunaan
barang, yaitu barang modal,
bahan
baku/penolong,
dan
barang konsumsi. Ketiganya
mengalami
penurunan
nilai
impor yang bervariasi, yaitu
sebesar 25,85% untuk barang
modal, 29,32% untuk bahan
baku/penolong, dan 12,77%
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
bahan
baku/penolong yang mengalami
kenaikan nilai impor hingga
US$3,1 miliar bila dibandingkan
dengan nilai impor bulan Mei
2017.
Penurunan nilai impor ketiga
kelompok penggunaan barang
tersebut di bulan Juni 2017 tidak
menyebabkan
terjadinya
penurunan nilai impor pada
periode kumulatif. Nilai impor
untuk periode Januari – Juni
2017
tercatat
mengalami
kenaikan
jika
dibandingkan
dengan periode yang sama
tahun sebelumnya. Secara total
nilai impor ketiga kelompok
penggunaan barang tersebut di
bulan Juni 2017 terhadap Mei
2017 adalah menurun sebesar
US$3,8 miliar. Namun nilai impor
untuk periode Januari – Juni
2017
dibandingkan
dengan
24 | JULI 2017

periode yang sama mengalami
kenaikan, yaitu sebesar 5%. 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 – Juni 2017 adalah
sebesar 9,4%, sedangkan untuk
nilai impor kelompok barang
modal dan kelompok bahan
baku/penolong adalah masingmasing
memiliki
proporsi
sebesar 15,1% dan 75,6%.
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Berdasarkan kelompok industri
KBLI 2 digit, penurunan nilai
impor bulan Juni 2017 terhadap
bulan Mei 2017 terjadi pada 21
kelompok industri, dari total 23
kelompok
industri.
Dengan
demikian hanya terdapat 2
kelompok industri saja yang
mengalami kenaikan nilai impor.

Sementara itu kelompok industri
yang mengalami kenaikan nilai
impor di bulan Juni 2017 adalah
kelompok industri Alat Angkutan
Lainnya sebesar US$107,8 juta
serta industri Produk dari Batu
Bara dan Pengilangan Minyak
Bumi sebesar US$5,8 juta.

Penurunan nilai impor terbesar
dialami oleh kelompok industri
Bahan Kimia dan Barang dari
Bahan Kimia yang mencapai
US$666,9 juta, kemudian diikuti
oleh kelompok industri Logam
Dasar sebesar US$490,3 juta;
kelompok industri Mesin dan
Perlengkapan YTDL sebesar
US$419,3 juta, serta industri
Komputer, Barang Elektronik
dan Optik yang mencapai
US$411,4 juta.
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Sedangkan bila melihat pada
nilai impor Industri Pengolahan
berdasarkan komoditi, maka nilai
impor terbesar di bulan Juni
2017 adalah impor komoditi
Mesin Untuk Keperluan Umum
yaitu sebesar US$550,4 juta dan
komoditi Mesin Untuk Keperluan
Khusus sebesar US$528,29 juta.
Berikutnya
adalah
komoditi
Besi/Baja sebesar US$516,76
juta. dan komoditi Peralatan
Listrik sebesar US$439,87 juta.
Secara kumulatif pada Januari –
Juni 2017, kenaikan nilai impor
terbesar terjadi pada industri
Logam Dasar yaitu sebesar
US$921,4 juta atau naik 18%
(yoy). Di urutan kedua adalah
industri Barang Kimia dan
Barang dari Bahan Kimia yang
naik sebesar US$829,1 juta atau
91,1%.
Berikutnya
adalah
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industri
Komputer,
Barang
Elektronik, dan Optik yang
meningkat
US$519,2
juta
(8,5%). Kenaikan nilai impor
yang besar juga terjadi pada
industri Kendaraan Bermotor,
Trailer, dan Semi Trailer yang
mencapai
US$365,2
juta
(13,8%) serta industri Alat
Angkutan
Lainnya
yang
meningkat
US$355,9
juta
(27,9%).
Sementara itu, kelompok industri
yang mengalami penurunan nilai
impor terbesar pada periode
Januari – Juni 2017 terhadap
periode yang sama tahun
sebelumnya terjadi pada tiga
kelompok
industri.
Mereka
adalah kelompok industri Mesin
dan Perlengkapan Ytdl yang
menurun sebesar US$627,4 juta
(7,2%), industri Tekstil menurun
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sebesar US$217,2 juta (6,3%),
serta industri Barang Logam,
Bukan Mesin dan Peralatannya
yang
menurun
sebesar
US$140,2 juta (6,2%).
Selama periode Januari – Juni
2017,
tercatat
nilai
impor
terbesar Industri Pengolahan
adalah untuk komoditi Mesin
Untuk Keperluan Umum yang
mencapai
US$4,24
miliar,
kemudian diikuti oleh Besi/Baja
sebesar US$3,96 miliar, Mesin
Untuk
Keperluan
Khusus
sebesar
US$3,79
miliar,
Peralatan
Listrik
sebesar
US$3,28 miliar, dan Peralatan
Komunikasi Lainnya sebesar
US$2,57 miliar.

Secara kumulatif pada Januari
– Juni 2017, kenaikan nilai
impor terbesar terjadi pada
industri Logam Dasar yaitu
sebesar US$921,4 juta atau
naik 18% (yoy). Di urutan
kedua adalah industri Barang
Kimia dan Barang dari Bahan
Kimia yang naik sebesar
US$829,1 juta atau 91,1%.

Untuk komoditi Mesin Untuk
Keperluan
Umum,
impor
Indonesia
terbesar
selama
periode Januari – Juni 2017
adalah dari negara China
sebesar US$1,35 miliar atau
mengambil porsi hingga 31,3%
dibandingkan dengan negara
tujuan
lainnya.
Berikutnya
adalah ke Jepang dengan nilai
US$751 juta atau 17,7%.
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Untuk
komoditi
Besi/Baja,
selama periode Januari – Juni
2017, impor Indonesia terbesar
adalah berasal dari China
dengan nilai US$924 juta atau
23,3%. Berikutnya adalah dari
Jepang dengan nilai US$877
juta (22,2%) dan dari Korea
Selatan sebesar US$481 juta
(12,2%). Nilai impor dari ketiga
negara di atas sudah mengambil
porsi hingga di atas 50%.
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Untuk
komoditi
Peralatan
Komunikasi
Lainnya,
pada
periode Januari – Juni 2017,
impor Indonesia terbesar adalah
berasal dari China dengan nilai
US$1,5 miliar atau mengambil
porsi hingga 60%. Dengan
demikian posisi China dalam
mengekspor produk Peralatan
Komunikasi
Lainnya
ke
Indonesia sangat dominan. Di
urutan kedua adalah negara
Vietnam yang mengekspor ke
Indonesia dengan nilai US$454
juta atau 17,7%. Sedangkan
urutan ketiga diduduki oleh
Finlandia yang mencapai nilai
US$145 juta atau 5,7%.
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Dilihat dari negara asal impor,
China dan Jepang pada periode
Januari – Juni 2017 menjadi
negara dengan nilai impor
terbesar. Nilai impor Indonesia
dari China adalah sebesar
US$15,26 miliar atau mengambil
porsi 26,3%. Sedangkan nilai
impor dari Jepang adalah
sebesar US$6,76 miliar (11,6%).
Terdapat lima negara asal impor
ke Indonesia yang total nilai
impor mengambil porsi hingga
50%. Selain China dan Jepang,
mereka
adalah
Thailand,
Singapura, dan Korea Selatan.
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China, sebagai negara importir
terbesar
Indonesia,
paling
banyak mengekspor produk
industri
pengolahan
yang
tergolong ke dalam jenis Industri
Komputer, Barang Elektronik
dan Optik. Selama periode
Januari – Juni 2017, impor
produk industri tersebut dari
China ke Indoneia adalah
mencapai US$3,17 miliar atau
mengambil porsi 21,0%. Di
urutan kedua adalah impor
Industri Mesin dan Perlengkapan
YTDL sebesar US$2,37 miliar
(15,7%).
Berikutnya
adalah
impor Industri Bahan Kimia dan
Barang dari Bahan Kimia
sebesar US$1,9 miliar (12,7%).

2017, impor terbesar dari
Jepang ke Indoneia adalah
untuk produk dari Industri Mesin
dan Perlengkapan YTDL. Nilai
impornya mencapai US$1,63
miliar atau mengambil porsi
24,2%. Di urutan kedua adalah
impor
Industri
Kendaraan
Bermotor, Trailer, dan Semi
Trailer sebesar US$1,18 miliar
(17,4%).
Berikutnya
adalah
impor Industri Logam Dasar
sebesar US$1,09 miliar (15,2%)
dan Industri Bahan Kimia dan
Barang dari Bahan Kimia
sebesar US$765 juta (11,3%).

Negara importir terbesar kedua
Indonesia
adalah
Jepang.
Selama periode Januari – Juni
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Untuk impor dari Thailand,
selama periode Januari – Juni
2017, impor terbesar adalah
untuk produk dari Industri
Kendaraan Bermotor, Trailer dan
Semi Trailer yang mencapai
US$983 juta atau mengambil
porsi 22,7%. Di urutan kedua

adalah impor Industri Makanan
sebesar US$887 juta (20,5%).
Berikutnya adalah impor Industri
Bahan Kimia dan Barang dari
Bahan Kimia sebesar US$779
juta (18%), serta impor Industri
Mesin dan Perlengkapan YTDL
sebesar US$469 juta (10,8%).

Perkembangan
Neraca Perdagangan
Industri Pengolahan
Nilai ekspor Industri Pengolahan
di bulan Juni 2017 yang
mengalami penurunan cukup
tajam sebesar 21,2% (m-to-m),
dan diikuti dengan nilai impornya
yang menurun juga dengan lebih

tinggi yaitu sebesar 30,4% tidak
menyebabkan terjadinya defisit
pada neraca perdagangan di
bulan
Juni
2017.
Neraca
perdagangan di bulan Juni 2017
adalah tercatat positif US$897,4
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juta, atau berarti terjadi surplus
neraca perdagangan.
Surplus neraca perdagangan
Industri Pengolahan di bulan
Juni 2017 merupakan koreksi
terhadap defisit perdagangan
bulanan yang terjadi di bulan Mei

Secara
kumulatif
neraca
perdagangan
Industri
Pengolahan periode Januari –
Juni 2017 juga mengalami
surplus, yaitu sebesar US$4,21
miliar. Kondisi surplus tersebut
adalah
jauh
lebih
tinggi
ketimbang periode yang sama
tahun sebelumnya yang hanya
surplus sebesar US$1,4 miliar.
Surplus di periode Januari –
Juni 2017 ini dipengaruhi oleh
tren
nilai
impor
Industri
Pengolahan tahun 2017 yang
secara relatif memperlihatkan
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2017. Selama enam bulan di
tahun
2017
ini,
neraca
perdagangan
Industri
Pengolahan mencatat surplus
dalam lima bulan dan hanya satu
kali mengalami defisit.

penurunan yang lebih besar
ketimbang tren penurunan nilai
ekspor.
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Indeks Harga Perdagangan
Besar (IHPB)
Sektor Industri Pengolahan
Perkembangan harga (inflasi)
Sektor Industri Pengolahan di
tingkat Perdagangan Besar atau
di tingkat Grosir ditunjukkan oleh
perubahan
Indeks
Harga
Perdagangan
Besar
(IHPB)
Sektor Industri. Pada bulan Juni
2017, IHPB sektor Industri
tercatat sebesar 138,23 atau
naik 0,08% terhadap IHPB bulan
Mei 2017 yang sebesar 138,11.
Secara tahunan (year on year)
IHPB Sektor Industri Pengolahan
pada Juni 2017 naik sebesar
2,94% terhadap IHPB Juni 2016.
Namun
bila
dibandingkan
dengan indeks harga di akhir
Desember 2016, maka inflasi
kumulatif
Sektor
Industri
Pengolahan selama Januari–
Juni 2017 hanya sebesar 0,95%,
jauh lebih rendah dari inflasi
sebesar 2,85% pada JanuariJuni 2016.

juga tercatat mengalami deflasi
sebesar 0,85%.

Inflasi kumulatif Sektor Industri
tersebut lebih rendah dari inflasi
kumulatif Sektor Pertambangan
yang sebesar 1,03% pada
periode yang sama, namun jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan
inflasi kumulatif Sektor Pertanian
yang mengalami deflasi sebesar
5,4%.
Sementara
inflasi
perdagangan domestik secara
total pada Januari-Juni 2017

Secara bulanan (mom) inflasi
pada Sektor Pertanian juga
tercatat paling rendah. Pada
Juni 2017 IHPB Sektor Pertanian
tercatat sebesar 363,23, atau
hanya naik sebesar 0,03%
(mom) terhadap IHPB bulan Mei
2017.
Sedangkan secara
tahunan inflasi Sektor Pertanian
pada Juni 2017 tercatat sebesar
2,33%
(yoy),
yang
juga

Pada bulan Juni 2017, Sektor
Industri Pengolahan hanya
mengalami inflasi sebesar
0,08% terhadap tingkat harga
pada Mei 2017. Namun
secara tahunan Sektor Industri
Pengolahan pada Juni 2017
mengalami inflasi sebesar
2,94%.
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merupakan
inflasi
terendah
dibandingkan inflasi kumulatif
pada Sektor Pertambangan dan
juga pada Sektor Industri
Pengolahan.

dibandingkan dengan dua sektor
lainnya (Pertanian dan Industri
Pengolahan). Meski demikian,
berdasarkan
Indeks
Harga
Perdagangan Besar pada Juni
2017,
andli
inflasi
Sektor
Pertambangan & Penggalian
merupakan yang paling rendah,
yaitu sekitar 0,00%. Karena
sektor
laiinnya
memberikan
kontribusi inflasi yang lebih tinggi
pada Juni 2017, maka secara
keseluruhan
perdagangan
domestik memberikan kontribusi
inflasi sebesar 0,05% dari inflasi
Sektor
Nonmigas
yang
mencatatkan deflasi sebesar
0,07%.

Sementara itu perkembangan
Indeks
Harga
Perdagangan
Besar Sektor Pertambangan &
Penggalian pada Juni 2017
menunjukkan terjadinya inflasi
sebesar 0,6% (mom), sehingga
inflasi tahun kalender hingga
bulan Juni 2017 tercatat sebesar
1,03%.
Sementara itu inflasi
tahunan
(yoy)
Sektor
Pertambangan & Penggalian
pada
Juni
2017
tercatat
mencapai sebesar 4,39% (yoy),
yang
merupakan
tertinggi

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
April 2017 thd
Maret 2017
(%)

Inflasi
Kalender
2017
(%)

Inflasi
YoY
(%)

Andil
April
2017
(%)

Domestik

164.79

164.90

0.07

-0.85

2.56

0.05

1. Pertanian

363.12

363.23

0.03

-5.40

1.33

0.01

2. Pertambangan & Penggalian

121.48

121.55

0.06

1.03

4.39

0

3. Industri

138.11

138.23

0.08

0.95

2.94

0.04

1. Impor Non migas

139.17

139.21

0.03

1.75

2.12

0

2. Ekspor Non migas

152.90

151.75

-0.75

1.89

2.38

-0.12

Umum Non migas

158.81

158.69

-0.07

-0.06

2.47

-0.07
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Sumber: Badan Pusat Statistik
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