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Pendahuluan
Terus
membaiknya
perekonomian dunia secara
keseluruhan
menyebabkan
ekspor Indonesia pada triwulan II
tahun
2017
mengalami
kenaikan, meskipun dengan
pertumbuhan yang jauh lebih
lambat. Jika pada triwulan II
2016 nilai ekspor barang dan
jasa Indonesia dalam Produk
Domestik
Bruto
(PDB)
mengalami
kontraksi
pertumbuhan sebesar 2,18 %
(yoy), maka pada triwulan II
2017 pertumbuhan nilai ekspor
barang dan jasa tercatat sebesar
3,36% (yoy), meskipun lebih
rendah dibandingkan dengan
pertumbuhan nilai ekspor barang
dan jasa pada triwulan I 2017
yang sebesar 8,21% (yoy).
Melambatnya pertumbuhan nilai
ekspor barang dan jasa tersebut
merupakan penyebab utama
terjadinya
perlambatan
pertumbuhan industri nonmigas
pada triwulan II 2017. Pada
triwulan II 2017 pertumbuhan
industri nonmigas hanya sebesar
3,96% (yoy), lebih rendah dari
pertumbuhan sebesar 4,76%
(yoy) pada triwulan I 2017,
meskipun lebih tinggi dari
pertumbuhan sebesar 3,87%
(yoy) pada triwulan IV 2016.
Melambatnya pertumbuhan nilai
ekspor barang dan jasa terutama

disebabkan oleh melambatnya
nilai ekspor industri non migas
pada triwulan II 2017, yaitu dari
sebesar 19,93% (yoy) pada
triwulan I 2017 menjadi sebesar
11,85% (yoy) pada triwulan II
2017.

Melambatnya pertumbuhan
ekspor barang dan jasa
tersebut merupakan penyebab
utama terjadinya perlambatan
pertumbuhan industri
nonmigas pada triwulan II
2017. Pada triwulan II 2017
pertumbuhan industri
nonmigas hanya sebesar
3,96% (yoy).
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Pertumbuhan
Ekonomi Global
Perekonomian dunia sendiri
tercatat lebih baik pada triwulan
II 2017, terutama didorong oleh
perbaikan pertumbuhan ekonomi
Amerika Serikat dan China.
Perekonomian AS diperkirakan
tumbuh lebih tinggi didukung
oleh
peningkatan
aktivitas
konsumsi dan kegiatan produksi.

Sementara itu, perekonomian
China diperkirakan lebih tinggi
dari
proyeksi
sebelumnya,
sejalan
dengan
terjadinya
peningkatan
kinerja
perdagangan internasional dan
peningkatan kegiatan konsumsi
dalam negeri yang masih kuat.

Pertumbuhan ekonomi Amerika
Serikat
terus
mengalami
kenaikan sejak triwulan III 2016
hingga triwulan II 2017. Jika
pada
pada
tahun
2015

pertumbuhan ekonomi Amerika
Serikat tercatat sebesar 2,9%
(yoy) yang kemudian melambat
menjadi hanya sebesar 1,5%
(yoy) pada tahun 2016, maka
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pada
triwulan
I
2017
pertumbuhan ekonomi negara ini
meningkat kembali menjadi 2,0%
(yoy), dan terus meningkat pada
triwulan II 2017 menjadi sebesar
2,2% (yoy). Pada triwulan III
2017 pertumbuhan Amerika
Serikat diperkirakan akan lebih
tinggi lagi, yaitu akan mencapai
sebesar 2,3% (yoy).
Relatif tingginya pertumbuhan
ekonomi Amerika Serikat pada
triwulan II 2017 sangat didukung
oleh meningkatnya kegiatan
konsumsi masyarakat, yang
pada
gilirannya
mendorong
peningkatan
produksi dalam
negeri
negara
tersebut.
Peningkatan produksi tersebut
diikuti oleh semakin membaiknya
kondisi ketenagakerjaan. Hal ini
cukup berbeda dengan kondisi
pada triwulan I 2017, dimana
mmbaiknya perekonomian AS
lebih didorong oleh peningkatan
investasi di sektor energi seiring
dengan
membaiknya
harga
minyak dunia.
Pada
triwulan
II
2017
pertumbuhan
konsumsi
di
Amerika
Serikat
secara
triwulanan (qtq) lebih tinggi dari
triwulan sebelumnya. Hal ini
terutama
didorong
oleh
membaiknya konsumsi barang
tahan
lama.
Membaiknya
pertumbuhan ekonomi AS juga
dicerminkan oleh pertumbuhan
produksi yang cukup solid, yang
tercermin dari indikator ISM
September
2017
(baik

manufaktur dan non manufaktur)
yang terus meningkat. Pada
September
2017
ISM
manufaktur di Amerika Serikat
bahkan mencapai level tertinggi
dalam 13 tahun terakhir.

Jika pada pada tahun 2015
pertumbuhan ekonomi
Amerika Serikat tercatat
sebesar 2,9% (yoy) yang
kemudian melambat menjadi
hanya sebesar 1,5% (yoy) pada
tahun 2016, maka pada
triwulan II 2017 pertumbuhan
ekonomi negara ini meningkat
kembali menjadi 2,2% (yoy)

Pertumbuhan ekonomi Eropa
pada 2017 diperkirakan lebih
baik dari perkiraan sebelumnya.
Hal
ini
seiring
dengan
meningkatnya
konsumsi
di
wilayah tersebut, yang tercermin
dari kenaikan penjualan ritel,
kredit Rumah Tangga dan Kredit
Korporasi
Non
Keuangan.
Berlanjutnya perbaikan ekonomi
Eropa didukung oleh terus
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berlanjutnya
tren
kenaikan
Indeks
Keyakinan
Ekonomi
(IKE), dan terus berekspansinya
sektor
Industri
manufaktur.
Kondisi tersebut terindikasi dari
meningkatnya indeks Industrial
Production dan PMI Manufaktur
pada September 2017 yang
berada pada level ekspansif.

Perekonomian Jepang
diperkirakan mengalami
perbaikan yang cukup berarti
pada triwulan II 2017, yaitu
tumbuh sekitar 1,4% (yoy),
lebih tinggi dibandingkan dari
pertumbuhan sebesar 0,9%
(yoy) pada triwulan II 2016.

Selain
itu
kondisi
sektor
keuangan Eropa juga semakin
kondusif dan menjadi pendorong
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi
Eropa.
Dari
sisi
eksternal, impor tumbuh lebih
tinggi dari ekspor namun neraca
perdagangan masih mengalami
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surplus selama triwulan II 2017.
Meskipun demikian, terdapat
risiko geopolitik yang berasal
dari Spanyol, khususnya isu
referendum, dan terkait proses
transisi
kepemimpinan
di
beberapa negara Eropa.
Namun, pertumbuhan ekonomi
negara-negara
Eropa
yang
merupakan
Negara
Industri
Utama, belum menunjukkan
perbaikan yang cukup berarti.
Bahkan beberapa negara masih
mengalami perlambatan pada
triwulan II 2017.
Pertumbuhan ekonomi Inggris
yang diperkirakan mencapai
sebesar 4,4% (yoy) pada
triwulan I 2017, pada triwulan II
2017 diperkirakan melambat
menjadi hanya tumbuh sekitar
3,7%
(yoy),
meskipun
pertumbuhan negara tersebut
masih
mencatatkan
pertumbuhan tertinggi di antara
negara industri utama lainnya di
Eropa.
Kantor Statistik Nasional (ONS)
mengatakan
bahwa
laju
pertumbuhan ekonomi Inggris
mengalami perlambatan pada
periode April hingga Juni 2017
akibat rendahnya pertumbuhan
investasi bisnis di negara
tersebut. Hal ini memperkuat
indikasi
penurunan
kinerja
ekonomi negara Inggris pada
triwulan
II
2017,
dimana
investasi bisnis di Inggris telah
bergerak flat atau tumbuh 0,0%
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(yoy) pada triwulan II 2017,
padahal
sebelumnya
telah
mencatat
kenaikan
sebesar
0,6% (yoy).
Sementara itu Perekonomian
Jepang diperkirakan mengalami
perbaikan yang cukup berarti
pada triwulan II 2017. Ekonomi
Jepang diperkirakan tumbuh
sekitar 1,4% (yoy) pada triwulan
II 2017 (April-Juni), lebih tinggi
dibandingkan
dengan
pertumbuhan sebesar
0,9%
(yoy) pada triwulan II 2016.
Lebih baiiknya pertumbuhan
ekonomi Jepang ini didorong
oleh
peningkatan
konsumsi
masyarakat dan juga belanja
modal.
Pengeluaran konsumsi yang
menyumbang sekitar dua pertiga
dari PDB Jepang, naik sebesar
0,9%
dibandingkan
triwulan
sebelumnya, lebih tinggi dari
perkiraan pertumbuhan sebesar
0,5%.
Kondisi ini menandai
telah
terjadinya
ekspansi
tercepat dalam lebih dari tiga
tahun terakhir ini. Sehingga
dapat menjadi gambaran bahwa
belanja konsumen tidak lagi
menjadi
hambatan
dalam
prospek ekonomi Jepang.
Belanja
modal
di
Jepang
diperkirakan meningkat sekitar
2,4% pada trwulan II 2017
dibandingkan dengan belanja
modal
pada
triwulan
sebelumnya.
Hal
tersebut
menunjukkan
terjadinya

pertumbuhan investasi bisnis
tercepat sejak triwulan I 2014.
Setelah mengalami perlambatan
pertumbuhan ekonomi yang
cukup berarti selama tahun
2015, sejak triwulan I 2016
pertumbuhan ekonomi Jerman
terus
mengalami
kenaikan,
sehingga untuk seluruh tahun
2016 pertumbuhan ekonomi
negara ini tercatat sebesar 1,8%.
Perekonomian Jerman terus
membaik selama semester I
2017. Pada triwulan I 2017
pertumbuhan ekonomi Jerman
tercatat sebesar 2,0% (yoy),
lebih tinggi dari pertumbuhan
sebesar 1,9% (yoy) pada
triwulan I 2016. Pada triwulan II
2017 pertumbuhan ekonomi
negara ini terus membaik, dan
diperkirakan mencapai sebesar
2,1% (yoy), yang tidak saja lebih
tinggi dari pertumbuhan pada
triwulan I 2017, tetapi juga lebih
tinggi dari pertumbuhan sebesar
1,9% (yoy) pada triwulan II 2016.
Meningkatnya
pertumbuhan
industri
manufaktur
telah
menjadi pendorong utama bagi
terjadinya pertumbuhan ekonomi
yang lebih tinggi di Jerman pada
triwulan II 2017. Bundesbank
memprediksi bahwa permintaan
manufaktur yang aktif dari dalam
negeri dan luar negeri akan
mendukung terus berlanjutnya
tren ini. Hal ini menyebabkan
keyakinan bisnis berada pada
titik tertinggi sepanjang masa,
sedangkan
tingkat
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pengangguran berada pada
rekor terendah, yang pada
gilirannya dapat mendorong
tingkat konsumsi masyarakat.

Pada triwulan II 2017
perekonomian China tumbuh
lebih cepat dari perkiraan
banyak kalangan, karena
meningkatnya aktivitas industri
dan konsumsi masyarakat.

Italia merupakan salah satu
negara yang terus mengalami
perbaikan ekonomi.
Pada
triwulan II 2017 pertumbuhan
ekonomi negara ini tercatat
sebesar 1,5%, meningkat dari
pertumbuhan sekitar 1,3% pada
triwulan I 2017.
Begitu juga
Perancis
diperkirakan
juga
mengalami kenaikan, yaitu dari
pertumbuhan
sebesar
1,3%
pada triwulan I 2017 menjadi
sebesar 1,8% (yoy) pada
triwulan II 2017.
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Secara
keseluruhan,
perekonomian
dunia
diperkirakan semakin membaik
pada triwulan II 2017. Perbaikan
ekonomi juga berlangsung pada
banyak negara Asia, seperti
China,
Hongkong,
India,
Singapura, Malaysia, Indonesia,
Filipina, dan Thailand. Pada
triwulan II 2017 pertumbuhan
Produk Domestik Bruto (PDB)
China tercatat sebesar 6,9%
(yoy),
sama
dengan
pertumbuhan pada triwulan I
2017.
Pertumbuhan tersebut
melampaui estimasi para analis
yang memperkirakan PDB China
hanya akan tumbuh sekitar 6,8%
pada periode April-Juni 2017.
Secara triwulanan, pertumbuhan
PDB China tumbuh sebesar
1,7% (qtq), lebih tinggi dari
pertumbuhan sebesar 1,3% (qtq)
pada triwulan I 2017.
Pada
triwulan
II
2017
perekonomian China tumbuh
lebih cepat dari perkiraan
banyak
kalangan,
karena
meningkatnya aktivitas industri
dan
konsumsi
masyarakat.
Selain itu tingkat investasi juga
tetap
kuat
meskipun
pertumbuhannya
diperkirakan
lebih lambat sepanjang tahun ini,
karena para pembuat kebijakan
berusaha mengurangi risiko
finansial.
Tetap tingginya pertumbuhan
ekonomi China pada triwulan II
2017 didukung oleh pemulihan
ekspor dan meningkat kuatnya
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pertumbuhan konstruksi properti,
meskipun
banyak
analis
memperkirakan ekonomi negara
kedua terbesar di dunia ini akan
turun pada akhir tahun ini. Hal ini
terkait dengan rencana otoritas
moneter yang akan mengambil
kebijakan pengendalian hargaharga.
Selain didukung oleh kinerja
perdagangan
internasional,
perekonomian
China
juga
didukung oleh konsumsi yang
tetap
kuat.
Pertumbuhan
konsumsi yang tetap kuat
ditandai dengan pertumbuhan
kredit jangka pendek dan
meningkatnya
consumer
confidence.
Cukup
solidnya
kinerja ekspor seiring masih
tingginya
permintaan
global
terhadap produk-produk China,
sehingga
turut
menjadi
penopang ekonomi China secara
keseluruhan. Di sisi lain, adanya
kebijakan Pemerintah China
untuk meningkatkan penerapan
kebijakan
deleveraging
dan
stabilitas finansial memberikan
dampak terhadap melambatnya
kinerja investasi infrastruktur.
Namun, secara keseluruhan
penerapan kebijakan fiskal yang
dilakukan oleh Pemerintah China
masih
cukup
ekspansif.
Sementara itu kebijakan moneter
dinilai
masih
akomodatif
meskipun terdapat pengumuman
implementasi targeted stimulus
yang akan dimulai tahun 2018.

Sementara itu pada triwulan II
2017 pertumbuhan ekonomi
Malaysia diperkirakan tumbuh
sebesar 5,8% (yoy), lebih tinggi
dari pertumbuhan sebesar 5,6%
(yoy) pada triwulan I 2017, dan
jauh
lebih
tinggi
dari
perumbuhan
yang
hanya
sebesar 4,0% (yoy) pada
triwulan II 2016. Seperti pada
triwulan I 2017 (April-Juni 2017)
pertumbuhan ekonomi Malaysia
juga
melewati
angka
pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang sebesar 5,01%. Realisasi
ini di luar dugaan banyak pihak,
karena saat ini kondisi politik
Malaysia tidak begitu stabil.

Pada triwulan II 2017
pertumbuhan ekonomi
Malaysia diperkirakan sebesar
5,8% (yoy), lebih tinggi dari
pertumbuhan sebesar 5,6%
(yoy) pada triwulan I 2017, dan
jauh lebih tinggi dari
perumbuhan yang hanya
sebesar 4,0% (yoy) pada
triwulan II 2016.
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Secara sektoral, relatif tingginya
pertumbuhan ekonomi Malaysia
ada triwulan II 2017 didukung
oleh
pertumbuhan
sektor
konstruksi,
layanan
dan
manufaktur yang tumbuh lebih
cepat menopang perekonomian
Malaysia. Pertumbuhan sektor
ini
mampu
mengimbangi
pertumbuhan
sektor
pertambangan
dan
sektor
pertanian yang tidak begitu
tinggi.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi
dalam
negeri
dan
ekspor
Malaysia juga tumbuh cukup
baik.
Hal ini menyebabkan
surplus transaksi berjalan di
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Malaysia tumbuh menjadi 9,6
miliar ringgit ($ 2,24 miliar)
selama triwulan II 2017 dari
sebesar 5,3 miliar ringgit pada
triwulan I 2017 yang didukung
oleh surplus neraca barang yang
lebih besar.
Dengan
pertumbuhan
yang
relatif besar pada triwulan I dan
triwulan II 2017, Bank Sentral
Malaysia merasa optimis bahwa
pertumbuhan ekonomi Malaysia
untuk seluruh tahun 2017 akan
lebih tinggi dari 4,8%.
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Pertumbuhan ekonomi Thailand
pada
triwulan
II
2017
diperkirakan sebesar 3,7% (yoy),
tidak saja lebih tinggi dari
pertumbuhan pada triwulan I
2017 yang sebesar 3.3% (yoy),
tetapi juga lebih tinggi dari
pertumbuhan sebesar 3,6%
pada triwulan II 2016.
Ekonomi Thailand mencatatkan
pertumbuhan paling pesat dalam
empat tahun terakhir ini. Hal itu
didukung oleh penguatan ekspor
serta dorongan pertumbuhan
dari sektor pariwisata dan
pertanian.
Akselerasi
pertumbuhan
tersebut
menunjukkan ekonomi Thailand
tengah mencapai momentum
pemulihannya.
Dengan
kondisi
ini
maka
Thailand masuk dalam jajaran
negara-negara di Asia lainnya
yang mengalami pertumbuhan
ekonomi cukup pesat. Hal ini
berkat
lonjakan
permintaan
global atas produk elektronik,
mobil, perlengkapan rumah dan
barang-barang konsumsi lainnya
yang dihasilkan oleh Thailand.
Penguatan baht nampaknya
tidak berpengaruh negatip pada
ekspor Thailand, karena masih
relatif stabilnya pertumbuhan
ekonomi
global.
Namun,
investasi swasta di Thailand
masih relatif lemah dalam lebih
dari empat tahun terakhir ini, dan
utang rumah tangga yang tinggi
masih menghambat konsumsi

masyarakat. Selain itu masih
adanya peraturan kredit yang
ketat diperkirakan telah semakin
menahan
tingkat
konsumsi
masyarakat.
Sementara itu pertumbuhan
ekonomi
China
dan India
diperkirakan masih akan menjadi
pendorong
ekonomi
global.
Prospek pertumbuhan India
cukup baik, dan diperkirakan
akan
kembali
mengalami
pertumbuhan ekonomi paling
cepat di dunia pada triwulan II
2017.

Thailand masuk dalam jajaran
negara-negara di Asia lainnya
yang mengalami pertumbuhan
ekonomi cukup pesat. Hal ini
berkat lonjakan permintaan
global atas produk elektronik,
mobil, perlengkapan rumah
dan barang-barang konsumsi
lainnya.

OKTOBER 2017

| 9

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Ekonomi
India
diperkirakan
tumbuh seiring berkurangnya
dampak
demonetisasi
dan
reformasi pajak.
Penerapan
sistem perpajakan baru yang
mulai berlaku pada 1 Juli 2017
yang lalu mulai berdampak
positif pada aktivitas konsumsi
India. Hal itu tercermin dari
berlanjutnya kenaikan penjualan
kendaraan di pasar domestik
pada September 2017. Selain
itu sektor industri di India juga
terindikasi kembali membaik dan
melanjutkan
tingkat
ekspansifnya.

meningkat dari sebesar 2,7%
(yoy) pada triwulan II 2017
menjadi 3,6%
(yoy)
pada
triwulan III 2017. Perekonomian
Singapura
diperkirakan
mengalami kenaikan yang cukup
berarti pada triwulan III 2017,
yaitu mencapai sebesar 4,6%
(yoy), dari pertumbuhan sebesar
2,9% (yoy) pada triwulan II 2017.
Begitu
juga
pertumbuhan
ekonomi Taiwan diperkirakan
mengalami
kenaikan,
dari
sebesar 2,1% (yoy) pada
triwulan II 2017 menjadi sebesar
3,1% (yoy) pada triwulan III
2017.

Sementara itu pertumbuhan
ekonomi Korea Selatan pada
triwulan III 2017 diperkirakan

Perkembangan Ekspor
Industri Pengolahan Nomigas
Nilai ekspor Industri Pengolahan
Nonmigas
pada
bulan
September
2017
mencapai
sekitar US$10,6 miliar, atau
turun
sekitar
8,44%
dibandingkan
dengan
nilai
ekspor
Industri
Pengolahan
Nonmigas di bulan Agustus 2017
yang mencapai US$ 11,58
miliar. Penurunan nilai ekspor di
bulan September 2017 kembali
terjadi setelah terus terjadi
kenaikan nilai ekspor sejak bulan
Juni 2017. Meski begitu nilai
ekspor bulan September 2017 ini
10 | OKTOBER 2017

lebih tinggi sebesar 3,63%
dibandingkan nilai ekspor pada
bulan Juli 2017.
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Secara umum ekspor bulanan
tetap berada pada tren yang
meningkat, yang sudah terjadi
sejak tahun 2016. Apalagi nilai
ekspor bulan September 2017
yang sebesar US$ 10,6 miliar ini
juga lebih tinggi dibandingkan
nilai ekspor bulan September
2016 yang sebesar US$ 9,48
miliar, sehingga secara year on
year terjadi peningkatan sebesar
11,78%.
Penurunan nilai ekspor Industri
Pengolahan Nonmigas pada
bulan September 2017 (terhadap
Agustus 2017) dipengaruhi oleh
penurunan nilai ekspor pada
sebagian kelompok industri.
Dari 23 kelompok industri
berdasarkan KBLI 2 digit,

tercatat sebanyak 19 industri
mengalami
penurunan
nilai
ekspor, sementara 4 kelompok
lainnya mengalami kenaikan nilai
ekspor.
Penurunan nilai ekspor terbesar
terjadi pada kelompok industri
Makanan, yang mencapai US$
251,32 juta, atau turun sebesar
8,78% (mom). Penurunan nilai
ekspor terbesar berikutnya pada
bulan September 2017 terjadi
pada industri Pakaian Jadi yang
mengalami penurunan sebesar
US$ 172,32 juta (-21,25%);
kemudian industri Logam Dasar
sebesar US$ 91,82 juta (7,64%); industri Kulit, Barang
dari Kulit dan Alas Kaki sebesar
US$ 55,42 juta (-12,18%); serta
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industri Kendaraan Bermotor,
Trailer dan Semi Trailer yang
mengalami penurunan sebesar
US$ 53,50 juta (-9,84%).

Penurunan nilai ekspor
terbesar terjadi pada
kelompok industri Makanan,
yang mencapai US$ 251,32
juta, atau turun sebesar 8,78%
(mom). Penurunan nilai
ekspor terbesar berikutnya
terjadi pada industri Pakaian
Jadi yang mengalami
penurunan sebesar US$
172,32 juta (21,25%).

Total penurunan nilai ekspor dari
19
kelompok
Industri
Pengolahan yang mengalami
penurunan nilai ekspor adalah
mencapai US$ 1,06
miliar.
Sementara total kenaikan nilai
ekspor pada 4 kelompok industri
adalah sekitar US$ 85 juta. Hal
inilah
yang
menyebabkan
terjadinya
penurunan
nilai
ekspor
Industri
Pengolahan
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Nonmigas secara keseluruhan
pada bulan September 2017
sebesar US$ 977,03 juta bila
dibandingkan
dengan
nilai
ekspor di bulan Agustus 2017.
Jika dilihat dari persentase
perubahannya, penurunan nilai
ekspor
terbesar
di
bulan
September 2017 dialami oleh
industri
Pencetakan
dan
Reproduksi Media Rekaman
yang
mencapai
32,08%,
kemudian diikuti oleh industri
Pakaian Jadi dengan penurunan
sebesar 21,25%. Sedangkan
persentase
penurunan
nilai
ekspor yang terkecil terjadi pada
kelompok industri Komputer,
Barang Elektronik dan Optik
yang turun sebesar 3,52%
(mon).
Sedangkan bila dilihat dari nilai
ekspor
terbesar
di
bulan
September 2017 berdasarkan
komoditi, nilai ekspor terbesar
masih diperoleh dari komoditi
Minyak Kelapa Sawit yang
mencapai US$ 1,68 miliar.
Kemudian diikuti oleh komoditi
Pakaian Jadi sebesar US$
527,73 juta, komoditi Peralatan
Listrik sebesar US$ 431,08 juta,
dan komoditi Karet Remah
(Crumb Rubber) yang mencapai
nilai ekspor US$ 383,83 juta.
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Meskipun terjadi penurunan
ekspor di bulan September
2017, namun secara kumulatif
pada
periode
Januari
–
September 2017, nilai ekspor
Industri
Pengolahan
masih
mencapai sebesar US$ 92,24
miliar, atau naik sebesar 14,51%
terhadap nilai ekspor pada
periode yang sama tahun
sebelumnya, yang mencapai
sekitar US$ 80,55 miliar. Hal ini
disebabkan karena terjadinya
kenaikan ekspor yang cukup
berarti pada beberapa bulan
sebelumnya.
Pada
periode
Januari – September 2017
kenaikan nilai ekspor terjadi
pada sebagian komoditi industri,
dimana
dari
20
komoditi
penghasil nilai ekspor terbesar,

sebanyak
15
komoditi
mengalami kenaikan dan hanya
5
komoditi
lainnya
yang
mengalami
penurunan
nilai
ekspor.
Dari
15
komoditi
yang
mengalami kenaikan nilai ekspor
pada Januari – September 2017,
secara persentase kenaikan nilai
ekspor terbesar dialami oleh
Karet Remah (Crumb Rubber)
sebesar 71,33% (yoy), kemudian
Besi/Baja sebesar 60,42% (yoy),
dan Minyak Kelapa Sawit
sebesar
43,81%
(yoy).
Sedangkan
komoditi
yang
mengalami
penurunan
nilai
ekspor terbesar adalah Barang
Perhiasan dan Barang Berharga
yang turun sebesar 37,96%
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(yoy), dan juga Mesin Untuk
Keperluan Umum serta Mesin
Untuk Keperluan Khusus yang
nilai ekspornya pada Januari –

September 2017 masing-masing
turun sebesar 20,13% (yoy) dan
14,27% (yoy).

Perkembangan Impor
Industri Pengolahan Nonmigas
Sementara itu pada September
2017
nilai
impor
Industri
Pengolahan Nonmigas, yang
tercatat sekitar USD 9,95 miliar,
juga
kembali
mengalami
penurunan
sebesar
6,13%
terhadap nilai impor bulan
Agustus 2017 yang sebesar
USD 10,6 miliar. Sebelumnya
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nilai impor bulan Agustus 2017
juga turun sebesar 6.36% dari
nilai impor bulan Juli 2017 yang
sebesar USD 11,32 miliar,
dimana nilai impor bulan Juli
2017 tersebut merupakan nilai
impor
bulanan
tertinggi
setidaknya dalam tiga tahun
terakhir ini.
Namun, jika

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

dibandingkan dengan nilai impor
bulan yang sama tahun 2016,
nilai impor pada September
2017 mengalami kenaikan yang
cukup berarti, yaitu sebesar
12,43%. Secara kumulatif pada
periode Januari – September
2017,
nilai
impor
Industri

Pengolahan Nonmigas tercatat
sebesar US$ 87,44 miliar, atau
naik
sekitar
11,39%
bila
dibandingkan dengan nilai impor
pada periode yang sama tahun
sebelumnya, yang sebesar US$
78,5 miliar.

Penurunan nilai impor pada
September 2017 terjadi pada
ketiga kelompok penggunaan
barang, yaitu barang modal,
bahan
baku/penolong,
dan
barang
konsumsi.
Namun
penurunan nilai impor yang
cukup tinggi terjadi pada impor
bahan baku/penolong.
Pada
September 2017 penurunan nilai

impor bahan baku/penolong
mencapai sebesar USD 500,7
juta (4,96%) terhadap nilai
impornya pada bulan Agustus
2017. Nilai impor barang modal
yang pada September 2017
tercatat sekitar USD 2,05 miliar
mengalami penurunan sebesar
7,13% dari nilai impornya yang
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sekitar USD 2,21 miliar pada
Agustus 2017.

Pada September 2017
penurunan nilai impor bahan
baku/penolong mencapai
sebesar USD 500,7 juta
(4,96%) terhadap nilai
impornya pada bulan Agustus
2017. Semen-tara itu nilai
impor barang modal
mengalami penurunan sebesar
7,13% (mom).

Sementara itu nilai impor barang
konsumsi yang sekitar USD 1,12
miliar pada September 2017
juga
mengalami
penurunan
sekitar 5,87% terhadap nilai
impor bulan Agustus 2017 yang
sekitar
USD
1,19
miliar.
Penurunan kembali nilai impor
bahan
baku/penolong
dan
barang modal menimbulkan
kekhawatiran
akan
kembali
turunnya kegiatan produksi di
dalam negeri, khususnya pada
sektor
industri
pengolahan.
Sebelumnya, kenaikan yang
16 | OKTOBER 2017

cukup berarti pada impor bahan
baku/penolong
dan
barang
modal pada bulan Mei dan Juli
2017
telah
menaikkan
pertumbuhan industri nonmigas
secara berarti pada triwulan III
2017.
Terjadinya
kenaikan
impor
bahan baku/penolong secara
berarti pada beberapa bulan
sebelumnya menyebabkan nilai
impor golongan barang ini pada
periode Januari-September 2017
mengalami peningkatan sebesar
15,21% terhadap nilai impornya
pada periode Januari-September
2016.
Sementara itu pada
periode yang sama, nilai impor
kedua golongan barang lainnya
masing-masing juga mengalami
kenaikanan yang cukup berarti,
yaitu sebesar 11,81% untuk
Barang Konsumsi, dan sebesar
9,51% untuk Barang Modal.
Dengan
perkembangan
ini,
maka distribusi nilai impor
Indonesia menurut golongan
penggunaan barang kembali
mengalami perubahan. Peranan
impor bahan baku/penolong
pada Januari-September 2017
naik menjadi 75,35% dari
sebesar 74,54% pada JanuariSeptember 2016. Pada periode
yang sama, peranan impor
barang konsumsi turun dari
9,24% pada Januari-September
2016 menjadi 9,07% pada
Januari-September 2017. Begitu
juga peran barang modal turun
dari 16,22% pada Januari-
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September
2016
menjadi
15,58% pada Januari-September
2017.

Berdasarkan kelompok industri
KBLI 2 digit, penurunan nilai
impor pada bulan September
2017 (terhadap nilai impor
Agustus 2017) terjadi pada 18
kelompok industri, dari total 23
kelompok
industri.
Dengan
demikian hanya terdapat 5
kelompok industri saja yang
mengalami kenaikan nilai impor.
Penurunan nilai impor terbesar
dialami oleh kelompok industri
Mesin dan Perlengkapan YTDL
yang mencapai sekitar USD
170,64 juta (-10,71%), kemudian
diikuti oleh kelompok industri

Alat Angkutan Lainnya sebesar
USD 91,91 juta (-29,72%);
kelompok industri Kendaraan
Bermotor, Trailer, dan Semi
Trailer sebesar USD 79,06 juta (12,68%), serta kelompok industri
Bahan Kimia dan Barang dari
Bahan Kimia yang mencapai
sekitar USD 59,6 juta (-3,45%).
Jika dilihat dari persentase
perubahannya, penurunan nilai
impor
terbesar
di
bulan
September 2017 dialami oleh
industri Produk dari Batu Bara
dan Pengilangan Minyak Bumi
yang mencapai 55,36% (mom),
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kemudian diikuti oleh industri
Alat Angkutan Lainnya dengan
penurunan sebesar
29,72%
(mom). Sedangkan persentase
penurunan nilai ekspor terkecil
terjadi pada kelompok industri
Kulit, Barang dari Kulit dan Alas
Kaki yang turun sebesar 2,05%
(mon).
Sementara itu bila dilihat dari
nilai impor berdasarkan komoditi,
maka nilai impor terbesar di

Dari 20 komoditi impor terbesar,
pada September 2017 terdapat
sembilan (9) komoditi yang
mengalami kenaikan nilai impor
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bulan September 2017 terjadi
pada komoditi Mesin Untuk
Keperluan Umum sebesar USD
730,93 juta. Berikutnya adalah
komoditi
Besi/Baja
yang
mencapai nilai impor USD
724,08 juta; komoditi Peralatan
Listrik sebesar USD 705,94 juta,
dan komoditi Mesin Untuk
Keperluan Khusus sebesar USD
691,32 juta.

terhadap nilai
Agustus 2017.

impor

bulan
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Sedangkan
sebelas
(11)
komoditi lainnya mencatatkan
penurunan nilai impor, dimana
penurunan terbesar terjadi pada
komoditi Mesin Untuk Keperluan
Khusus sebesar USD 110,97
juta, atau turun sekitar 13,83%
(mom).

pada periode yang sama tahun
sebelumnya, yang sebesar US$
78,5 miliar.

Penurunan nilai impor terbesar
kedua terjadi pada komoditi
Mesin Untuk Keperluan Umum
sebesar USD 59,67 juta, atau
turun sebesar 7,55%.
Penurunan nilai impor terbesar
berikutnya terjadi pada komoditi
Peralatan Listrik sebesar USD
42,62 juta (-5,69%); dan Suku
Cadang Kendaraan Bermotor
Roda Empat Atau Lebih sebesar
USD 40,83 juta (-11,65%).
Meskipun nilai impor industri
pengolahan nonmigas pada
bulan
September
2017
mengalami
penurunan
dibandingkan
dengan
nilai
impornya pada Agustus 2016,
namun secara kumulatif pada
periode Januari – September
2017,
nilai
impor
Industri
Pengolahan Nonmigas tercatat
sebesar US$ 87,44 miliar, atau
naik
sekitar
11,39%
bila
dibandingkan dengan nilai impor
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Secara kumulatif pada Januari –
September 2017, kenaikan nilai
impor terbesar terjadi pada
industri Besi dan Baja yang naik
sebesar USD 960,27 juta atau
18,61% (yoy). Berikutnya adalah
industri Peralatan Listrik yang
meningkat USD 678,87 juta
(14,23%) dan industri Peralatan
Komunikasi
Lainnya
yang
meningkat USD 597,47 juta
(19,27%). Kenaikan nilai impor
yang besar juga terjadi pada
industri Kimia Dasar Organik
yang Bersumber dari Minyak
yang mencapai USD 548,65 juta
(31,63%)
serta
industri
Kendaraan Bermotor Roda 4
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dan Lebih meningkat
527,97 juta (29,2%).

USD

Sementara itu, kelompok industri
yang mengalami penurunan nilai
impor terbesar pada periode
Januari – September 2017
terhadap periode yang sama
tahun
sebelumnya
adalah
kelompok industri Mesin Untuk
Keperluan Umum yang menurun
sebesar USD 694,4 juta, atau
sebesar 9,53%. Penurunan nilai
impor
juga
terjadi
pada
kelompok industri Kain Tenun
sebesar USD 19,7 juta atau
sebesar 1,07%.
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Perkembangan Neraca Perdagangan
Industri Pengolahan
Dengan nilai ekspor Industri
Pengolahan di bulan September
2017
yang
mengalami
penurunanan sebesar 8,44%
(mom), sementara nilai impornya
menurun sebesar 6,18% (mom),
maka kembali terjadi surplus
pada
neraca
perdagangan
sektor industri pengolahan di
bulan September 2017. Namun
surplus neraca perdagangan di
bulan September 2017 tersebut
tercatat sebesar USD 651,2 juta,
atau lebih rendah dari surplus
sebesar USD 978,3 juta pada
bulan Agustus 2017.
Sejak Januari 2017, dalam
perkembangan ekspor dan impor
industri pengolahan hanya dua
kali mencatatkan defisit pada
neraca perdagangan, yaitu pada
bulan Mei 2017 sebesar USD
180 juta dan pada bulan Juli
sekitar
USD
1,09
miliar.
Sedangkan pada bulan-bulan
lainnya
mengalami
surplus
neraca perdagangan. Akibatnya
secara
kumulatif
neraca
perdagangan
Industri
Pengolahan periode Januari –
September
2017
mencatat
surplus sebesar USD 2,05 miliar.
Surplus pada periode Januari-

September 2017 tersebut jauh
lebih
rendah
dibandingkan
dengan surplus pada periode
yang sama tahun sebelumnya
yang mencapai sebesar USD
4,79 miliar.

Dengan nilai ekspor Industri
Pengolahan di bulan
September 2017 yang
mengalami penurunanan
sebesar 8,44% (mom),
sementara nilai impornya
menurun sebesar 6,18%
(mom), maka kembali terjadi
surplus pada neraca
perdagangan sektor industri
pengolahan di bulan
September 2017.
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Oleh sebab itu, karena biasanya,
surplus
pada
neraca
perdagangan
Industri
Pengolahan berkorelasi negatif
dengan
pertumbuhan
nilai
tambah Industri Pengolahan
Nonmigas, maka diperkirakan
pertumbuhan
industri

pengolahan nonmigas pada tiga
triwulan pertama tahun 2017
(Januari-September 2017) akan
lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan
industri
pengolahan nonmigas pada tiga
triwulan pertama tahun 2016.

Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas
Menurut Negara Tujuan
Pada September 2017 kembali
terjadi penurunan nilai ekspor
hasil industri ke beberapa
negara tujuan utama ekspor
Indonesia, kecuali ke China dan
Vietnam.
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Meskipun
perekonomian
Amerika
Serikat
cenderung
membaik sepanjang triwulan III
2017, dan harga beberapa
komoditas ekspor Indonesia
masih terus membaik, namun
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nilai ekspor ke Amerika Serikat
mengalami penurunan yang
cukup berarti, yaitu sebesar
9,19% terhadap nilai ekspornya
pada Agustus 2017. Meskipun
demikian
pada
Januari-

September 2017 nilai ekspor ke
AS tercatat sekitar USD 11,26
miliar, atau naik sebesar 10,75%
terhadap nilai ekspornya pada
periode yang sama tahun 2016,
yang sekitar USD 12,47 miliar.

Secara persentase, di antara
tujuh (7) negara tujuan ekspor
utama Indonesia, penurunan
nilai ekspor terbesar pada
September 2017 terjadi ke
negara India, yaitu sebesar
17,32% (mom).
Meskipun
demikian pada periode Januari –
September 2017 nilai ekspor ke
negara ini mengalami kenaikan
sebesar 51,79%, yaitu dari
sekitar USD 4,12 miliar pada

Januari – September 2016
menjadi sekitar USD 6,26 miliar
pada Januari – September 2017.
Penurunan nilai ekspor pada
September 2017 juga terjadi ke
Jepang dan Singapura, yaitu
masing-masing sebesar 5,50%
dan 2,84%.
Sehingga untuk
periode Januari – September
2017, nilai ekspor ke Singapura
mengalami penurunan sebesar
6,64% (yoy), namun nilai ekspor
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ke Jepang tetap naik sebesar
14,06% (yoy).

Sementara itu kenaikan nilai
ekspor ke China yang sebesar
0,48% (mom) pada bulan
September 2017, menyebabkan
nilai ekspor ke negara tersebut
mengalami kenaikan sebesar
48,94% (yoy) pada periode
Januari-September
2017.
Sementara itu penurunan nilai
ekspor ke India yang mencapai
sebesar
17,32%
pada
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September
2017,
tetap
menyebabkan kenaikan nilai
ekspor ke negara ini mencapai
sebesar 51,79% (yoy) pada
Januari-September 2017. Hal ini
disebabkan karena kenaikan
nilai ekspor ke India merupakan
yang terbesar pada semester I
2017, yaitu sebesar 52,78%
terhadap nilai ekspor pada
Semester I 2016.
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Indeks Harga Perdagangan
Besar (IHPB)
Sektor Industri Pengolahan
Perkembangan harga sektor
Industri Pengolahan di tingkat
grosir menunjukkan bahwa di
bulan September 2017 terjadi
inflasi sebesar 0,45% terhadap
IHPB bulan Agustus 2017.
Secara tahunan pada bulan
September 2017, inflasi harga
perdagangan
besar
sektor
industri pengolahan mencapai
sebesar 2,40% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan dengan inflasi
IHPB tahunan bulan Agustus
2017, yang sebesar 2,22% (yoy).
Sementara itu secara kumulatif
pada
periode
Januari
September 2017, inflasi harga
perdagangan besar untuk sektor
Industri Pengolahan tercatat
sebesar 1,36%, jauh lebih
rendah dibandingkan dengan
inflasi sebesar 3,82% pada
periode yang sama tahun 2016.
Namun inflasi kumulatif Sektor
Industri pada September 2017
jauh lebih tinggi dari inflasi
kumulatif Sektor Pertambangan
dan Penggalian yang sebesar
0,31% pada periode yang sama,
dan juga jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan inflasi
kumulatif Sektor Pertanian yang
mengalami
deflasi
sebesar
5,52%.
Sementara
inflasi

perdagangan domestik secara
total pada Januari-September
2017 juga tercatat mengalami
deflasi sebesar 0,64%.

Secara kumulatif pada periode
Januari-September 2017,
inflasi harga perdagangan
besar untuk sektor Industri
Pengolahan tercatat sebesar
1,36%, jauh lebih rendah
dibandingkan dengan inflasi
sebesar 3,82% pada periode
yang sama tahun 2016.

Secara bulanan (mom) inflasi
pada Sektor Industri juga
tercatat paling tinggi.
Pada
September 2017 IHPB Sektor
Pertanian
tercatat
sebesar
362,75, atau turun sebesar
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0,63% (mom) terhadap IHPB
bulan
Agustus
2017.
Sedangkan
secara
tahunan
inflasi Sektor Pertanian pada
September
2017
tercatat
mengalami
deflasi
sebesar
4,02% (yoy), yang merupakan
inflasi terendah dibandingkan
inflasi
tahunan
Sektor
Pertambangan dan Penggalian,
dan
juga
Sektor
Industri
Pengolahan.
Sementara itu perkembangan
Indeks
Harga
Perdagangan
Besar Sektor Pertambangan &
Penggalian pada September
2017 menunjukkan terjadinya
inflasi sebesar 0,00% (mom),
sehingga inflasi tahun kalender
hingga bulan Agustus 2017
tercatat
sebesar
0,31%.
Sementara itu inflasi tahunan
(yoy) Sektor Pertambangan &
Penggalian pada September
2017 tercatat sebesar 2,11%
(yoy), lebih rendah dibandingkan
dengan inflasi tahunannya yang
sebesar 2,50% (yoy) pada bulan
Agustus 2017.
Dengan
demikian,
berbeda
dengan kondisi pada bulan
Agustus 2017, pada September
2017 inflasi tahunan Sektor
Pertambangan & Penggalian
lebih rendah dari inflasi tahunan
sektor Industri Pengolahan. Oleh
karena itu, berdasarkan Indeks
Harga Perdagangan Besar pada
September 2017, andil inflasi
Sektor
Pertambangan
&
Penggalian tercatat sebesar
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0,00% pada inflasi sektor
nonmigas secara keseluruhan
pada September 2017. Sektor
Pertanian memberi andil deflasi
sebesar 0,12%, dan Sektor
Industri memberi andil inflasi
terbesar, yaitu sebesar 0,21%
dari inflasi Sektor Nonmigas
yang sebesar 0,15% pada
September 2017.
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Tabel 1.
Persentase & Andil Perubahan
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia Nonmigas
Menurut Sektor / Kelompok Barang, September 2017 (2010 = 100)
Perubahan
September 2017 thd
Agustus September
Agustus 2017
2017
2017
(% )
IHPB

Sektor / Kelompok Barang

IHPB

Inflasi
Kalender
2017
(% )

Inflasi

Andil

YoY
(% )

Sep-17
(% )

Domestik

165.02

165.25

0.14

-0.64

0.57

0.09

1. Pertanian

365.04

362.75

-0.63

-5.52

-4.02

-0.12

2. Pertambangan & Penggalian

120.69

120.69

0.00

0.31

2.11

0.00

3. Industri

138.17

138.79

0.45

1.36

2.40

0.21

1. Impor Non migas

139.42

139.77

0.25

2.16

2.31

0.03

2. Ekspor Non migas

149.45

149.68

0.15

0.50

-1.17

0.03

158.4

158.65

0.15

-0.09

0.51

0.15

Perdagangan Internasional

Umum Non migas
Sumber: Badan Pusat Statistik
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