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Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Triwulan III 2017
Pada
triwulan
III
2017
pertumbuhan ekonomi nasional,
yang diukur berdasarkan PDB
harga konstan 2010, mencapai
sebesar 5,06% (year on year).
Angka pertumbuhan ini tidak
saja lebih tinggi dari angka
pertumbuhan triwulan II 2017,
yang sebesar 5,01%
(yoy),
tetapi juga lebih tinggi dari
pertumbuhannya pada triwulan
yang sama tahun 2016, yang
juga sebesar 5,01% (yoy).
Namun, dengan pertumbuhan
sebesar 5,06% tersebut, secara
kumulatif pada tiga triwulan
pertama
tahun
2017
pertumbuhan ekonomi Indonesia
tercatat sebesar 5,03% (yoy),
lebih rendah dari pertumbuhan
pada periode yang sama tahun
2016 yang sebesar 5,04 % (yoy).
Lebih tingginya pertumbuhan
investasi dan ekspor merupakan
penyebab utama lebih tingginya
pertumbuhan ekonomi pada
triwulan III 2017. Sementara itu,
lebih rendahnya pertumbuhan
konsumsi rumah tangga dan
juga
konsumsi
pemerintah
menyebabkan
tertahannya
pertumbuh-an ekonomi yang
lebih tinggi lagi pada triwulan III
2017.

Lebih tingginya pertumbuhan
investasi dan ekspor
merupakan penyebab utama
lebih tingginya pertumbuhan
ekonomi pada triwulan III
2017. Sementara itu, lebih
rendahnya pertumbuhan
konsumsi rumah tangga
menye-babkan tertahannya
pertumbuh-an ekonomi yang
lebih tinggi lagi pada triwulan
III 2017.

Pada
triwulan
III
2017
pertumbuhan
investasi
fisik
(Pembentukan Modal Tetap
Domestik
Bruto)
tercatat
mencapai sebesar 7,11% (yoy),
jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan pertumbuhan sebesar
4,24% (yoy) pada triwulan III
2016.
Relatif
tingginya
pertumbuhan investasi berupa
Bangunan merupakan salah satu
penyebab
lebih
tingginya
pertumbuhan investasi fisik pada
triwulan III 2017. Pada triwulan
III 2017 pertumbuhan investasi
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dalam
bentuk
bangunan
mencapai sebesar 6,28% (yoy),
lebih
tinggi
tidak
saja
dibandingkan
dengan
pertumbuhan sebesar 6,07 (yoy)
pada triwulan II 2017, tetapi juga
jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan pertumbuhan sebesar
4,96% (yoy) pada triwulan III

2016.
Dengan kontribusi
investasi berupa bangunan yang
lebih dari 75% dari total
investasi,
maka
tingginya
pertumbuhan investasi berupa
bangunan sudah pasti sangat
berpengaruh pada pertumbuhan
investasi
fisik
secara
keseluruhan.

Selain akibat tinggi pertumbuhan
investasi berupa
bangunan,
tingginya pertumbuhan investasi
fisik (Pembentukan Modal Tetap
Domestik Bruto) secara total
juga didukung oleh tingginya
pertumbuhan investasi berupa
Mesin dan Perlengkapannya.
Pada
triwulan
III
2017
pertumbuhan investasi berupa

Mesin dan Perlengkapannya
mencapai sebesar 15,18% (yoy).
Angka pertumbuhan ini jelas
menunjukkan kondisi yang jauh
lebih baik, karena pada triwulan
II 2017 investasi berupa Mesin
dan Perlengkapannya masih
mengalami
kontraksi
pertumbuhan sebesar 2,21%
(yoy). Sementara pada triwulan
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III 2016 investasi berupa Mesin
dan
Perlengkapannya
mengalami kontraksi yang jauh
lebih besar lagi, yaitu sebesar
9,47% (yoy). Kondisi ini sejalan
dengan kenaikan impor barang
modal yang cukup besar pada
triwulan
III
2017,
yang

merupakan indikasi dari semakin
meningkatkan kegiatan produksi
di Sektor Industri Manufaktur.
Sementara itu investasi berupa
Kendaraan
juga
mengalami
pertumbuhan yang cukup berarti
pada triwulan III 2017, yaitu
sebesar 5,33% (yoy).

Tabel 1.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahunan (yoy ) Menurut Penggunaan (%)
2016**

2017***

JENIS PENGELUARAN
II

III

II

III

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

4.97

I

5.07

5.01

5.02

4.99

5.01

4.94

4.95

4.93

4.94

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

6.40

6.71

6.64

6.58

6.72

6.62

8.05

8.51

6.01

7.49

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

3.43

6.23

(2.95)

1.97

(4.05)

(0.15)

2.67

(1.93)

3.46

1.28

4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

4.67

4.18

4.24

4.36

4.80

4.48

4.78

5.35

7.11

5.77

a. Bangunan

I - III

IV

Jumlah

I

I - III

6.78

5.07

4.96

5.58

4.07

5.18

5.87

6.07

6.28

6.08

(8.22)

(7.30)

(9.47)

(8.34)

(1.87)

(6.68)

1.23

(2.21)

15.18

4.78

c. Kendaraan

(0.20)

5.24

14.76

6.97

27.44

12.07

25.35

12.58

5.33

13.50

d. Peralatan Lainnya

26.38

8.71

1.44

11.54

16.76

12.94

(0.49)

13.52

16.83

9.71

e. CBR

2.27

10.78

1.89

4.97

4.27

4.80

(10.81)

2.07

10.26

0.21

f. Produk Kekayaan Intelektual

1.18

5.22

22.65

9.24

2.46

7.71

(11.09)

0.82

(3.34)

(4.18)

6 Ekspor Barang dan Jasa

(3.29)

(2.18)

(5.65)

(3.71)

4.24

(1.74)

8.74

3.60

17.27

9.79

7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa

(5.14)

(3.20)

(3.67)

(4.01)

2.82

(2.27)

5.11

0.22

15.09

6.68

4.92

5.18

5.01

5.04

4.94

5.02

5.01

5.01

5.06

5.03

b. Mesin dan Perlengkapan

8 PRODUK DOMESTIK BRUTO
Sumber: Badan Pusat Statistik
**) Angka Sementara
***) Angka Sangat Sementara

Dengan pertumbuhan investasi
sebesar 7,11% pada triwulan III
2017, maka dalam tiga triwulan
pertama
tahun
2017
pertumbuhan investasi mencapai
sebesar 5,77% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan
dengan
pertumbuhan sebesar 4,36%

(yoy) pada periode yang sama
tahun 2016. Hal ini merupakan
indikasi dari lebih tingginya
kegiatan
pembangunan
infrastuktur
pada
periode
Januari-September
2017
dibandingkan
pada
periode
Januari-September 2016.
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Selain
dipengaruhi
oleh
kenaikan pertumbuhan investasi
fisik,
relatif
tingginya
pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada triwulan III 2017 juga
didukung oleh pertumbuhan
ekspor barang dan jasa. Sejalan
dengan
membaiknya
perekonomian global, khususnya
Amerika Serikat dan Tiongkok,
pada triwulan III 2017 ekspor
barang dan jasa mengalami
pertumbuhan
yang
sangat
berarti, yaitu sebesar 17,27%
(yoy). Angka pertumbuhan ini
merupakan angka pertumbuhan
ekspor terbesar sejak triwulan IV
2011. Lebih-lebih jika melihat
bahwa pertumbuhan ekspor ini
terjadi setelah sejak triwulan IV
2014 hingga triwulan III 2016
ekspor barang dan jasa terus
mengalami penurunan.
Disamping
itu
dengan
pertumbuhan sebesar 17,27%
(yoy) pada triwulan III 2017,
maka dapat dipastikan bahwa
kondisi perkembangan ekspor
pada triwulan III 2017 jauh lebih
baik
dibandingkan
dengan
kondisi pada triwulan III 2016,
dimana ekspor barang dan jasa
mengalami
kontraksi
pertumbuhan sebesar 5,65%
(yoy).
Hal
ini
sekaligus
menunjukkan bahwa kualitas
pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada triwulan III 2017 jauh lebih
baik
dibandingkan
dengan
kualitas
pertumbuhan
pada
triwulan III 2016, begitu juga jika
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dibandingkan dengan
pada triwulan II 2017.

kondisi

Dengan pertumbuhan sebesar
17,27% (yoy) pada triwulan III
2017, maka selama tiga triwulan
pertama tahun 2017 (JanuariSeptember 2017) ekspor barang
dan
jasa
dalam
PDB
mencatatkan
pertumbuhan
sebesar 9,79% (yoy), jauh lebih
tinggi dari pertumbuhan negatif
sebesar 3,71% (yoy) pada
periode yang sama tahun 2016.
Terjadinya pertumbuhan ekspor
barang dan jasa sebesar 9,79%
selama tiga triwulan pertama
tahun 2017 disebabkan karena
terjadinya
kenaikan
ekspor
barang sebesar 9,92% (yoy),
dimana ekspor barang nonmigas
naik sebesar 11,72% (yoy) pada
Januari-September
2017.
Sementara itu pada periode
yang sama ekspor barang migas
masih mengalami pertumbuhan
negatif sebesar 0,65% (yoy), dan
ekspor jasa tumbuh sebesar
8,78% (yoy).
Relatif tingginya pertumbuhan
investasi fisik, dan juga tingginya
pertumbuhan ekspor barang dan
jasa pada triwulan III 2017
menyebabkan peranan investasi
dan ekspor dalam Produk
Domestik Bruto (PDB) kembali
mengalami kenaikan. Kontribusi
investasi dalam PDB naik dari
sebesar 31,37% pada triwulan II
2017 menjadi sebesar 31,87%
pada
triwulan
III
2017.
Sementara peranan ekspor naik
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dari sebesar 19,16% pada
triwulan II 2017 menjadi sebesar
20,50% pada triwulan III 2017.
Kenaikan
kontribusi
kedua
komponen penggunaan PDB
tersebut
diharapkan
bisa
menjaga
kesinambungan
pertumbuhan ekonomi nasional
yang relatif tinggi pada beberapa
tahun mendatang. Apalagi jika
pertumbuhan ekspor barang dan
jasa terus meningkat seiring
dengan semakin membaiknya
kondisi perekonomian dunia.
Impor barang dan jasa pada
triwulan III 2017 juga tumbuh
sangat tinggi, yaitu sebesar
15,09%
(yoy).
Angka
pertumbuhan ini jauh lebih baik
dari
pertumbuhan
sebesar
0,22% (yoy) pada triwulan II
2017,
dan lebih-lebih jika
dibandingkan
dengan
pertumbuhan negatif sebesar
3,67% (yoy) pada triwulan III
2016.
Dengan pertumbuhan
tersebut, maka secara kumulatif
pada tiga triwulan pertama tahun
2017 impor barang dan jasa
dalam
PDB
mengalami
pertumbuhan sebesar 6,68%
(yoy), yang jauh lebih tinggi dari
pertumbuhan negatif sebesar
4,01% (yoy) pada periode yang
sama tahun 2016.
Relatif tingginya pertumbuhan
impor pada tahun 2017 memang
akan mengurangi surplus pada
neraca perdagangan Indonesia
(ekspor dikurangi impor), namun
pertumbuhan impor bahan baku

dan barang modal sangat
dibutuhkan bagi pertumbuhan
sektor industri pengolahan.

Relatif tingginya pertumbuhan
investasi fisik, dan juga
tingginya pertumbuhan ekspor
barang dan jasa pada triwulan
III 2017 menyebabkan
peranan investasi dan ekspor
dalam Produk Domestik Bruto
(PDB) kembali mengalami
kenaikan. Kontribusi investasi
dalam PDB naik dari sebesar
31,37% pada triwulan II 2017
menjadi sebesar 31,87% pada
triwulan III 2017.

Pada tiga triwulan pertama tahun
2017 pertumbuhan impor bahan
baku dan barang modal masingmasing tercatat sebesar 15,21%
dan 9,51%, dan ini bisa menjadi
indikasi bahwa kegiatan produksi
di
dalam
negeri
sudah
meningkat
secara
berarti,
khususnya pada sektor industri
pengolahan.
Namun,
pada
periode yang sama pertumbuhan
impor barang konsumsi juga
meningkat cukup tingggi, yaitu
sebesar
11,81%,
sehingga
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kontribusi
impor
barang
konsumsi terhadap total impor
nonmigas masih sebesar 9,07%.
Pada tahun 2014 kontribusi
impor barang konsumsi terhadap
total impor nonmigas baru
sekitar 7%.
Sementara itu, perlambatan
pertumbuhan konsumsi rumah
tangga yang telah terjadi sejak
triwulan III 2016, masih berlanjut
pada triwulan III 2017. Pada
triwulan III 2017 pertumbuhan
konsumsi rumah tangga hanya
sebesar 4,93% (yoy), yang
merupakan
pertumbuhan
terendah sejak triwulan I 2016.
Terjadinya
perlambatan
pertumbuhan pada sebagian
besar komponen pengeluaran
konsumsi menunjukkan masih
berlanjutnya penurunan daya
beli masyarakat dalam dua
tahun terakhir ini. Dari tujuh (7)
komponen konsumsi Rumah
Tangga, sebanyak 4 komponen
mengalami
perlambatan
pertumbuhan pada triwulan III
2017
dibandingkan
dengan
pertumbuhan pada triwulan yang
sama tahun 2016.
Keempat
komponen
yang
melambat
tersebut
adalah
konsumsi
Makanan & Minuman, selain
Restoran, konsumsi Pakaian,
Alas
Kaki
dan
Jasa
Perawatannya, konsumsi untuk
Perumahan & Perlengkapan
Rumah
Tangga,
konsumsi
Transportasi dan Komunikasi,
serta konsumsi Rumah Tangga
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Lainnya.
Kondisi
ini
menyebabkan
kontribusi
konsumsi Rumah Tangga dalam
PDB mengalami
penurunan
yang cukup berarti, yaitu dari
sebesar 57,7% pada triwulan I
2016 menjadi tinggal sebesar
55,68% pada triwulan III 2017.
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Pertumbuhan
Menurut Sektor Ekonomi
Dilihat
dari
sisi
produksi,
membaiknya
pertumbuhan
ekonomi pada triwulan III 2017
(dibandingkan
dengan
pertumbuhan triwulan III 2016)
didukung
oleh
membaiknya
pertumbuhan beberapa sektor,
seperti Sektor Konstruksi; Sektor
Perdagangan;
sektor
Transportasi dan Pergudang-an;
sektor
Informasi
dan
Komunikasi;
dan
Jasa
Perusahaan. Sementara itu,
meskipun
mengalami
perlambatan,
sektor
Jasa
Keuangan dan Asuransi masih
mengalami pertumbuhan yang
cukup tinggi pada triwulan III
2017.
Pada
triwulan
III
2017
pertumbuhan tertinggi masih
dicapai oleh sektor Informasi dan
Komunikasi,
yang
mencatat
pertumbuhan sebesar 9,35%
(yoy), yang diikuti oleh sektor
Jasa
Perusahaan
sebesar
9,24% (yoy).
Pertumbuhan
tinggi berikutnya terjadi pada
sektor
Transportasi
dan
Pergudangan sebesar 8,27%
(yoy); sektor Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial sebesar
7,44%
(yoy);
dan
sektor
Konstruksi sebesar 7,13% (yoy).
Sedangkan
sektor
Jasa
Keuangan dan Asuransi yang
pada triwulan III 2016 tumbuh

sebesar 9,04% (yoy), pada
triwulan III 2017 mengalami
perlambatan
dengan
pertumbuhan sebesar 6,44%
(yoy).

Pada triwulan III 2017
pertumbuhan tertinggi masih
dicapai oleh sektor Informasi
dan Komunikasi, yang
mencatat pertumbuhan
sebesar 9,35% (yoy), yang
diikuti oleh sektor Jasa
Perusahaan sebesar 9,24%
(yoy). Pertumbuhan tinggi
berikutnya terjadi pada sektor
Transportasi dan Pergudangan
sebesar 8,27% (yoy); sektor
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial sebesar 7,44% (yoy);
dan sektor Konstruksi sebesar
7,13% (yoy).

DESEMBER 2017

| 7

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Pada triwulan III 2017 sektor
Konstruksi
mencatatkan
pertumbuhan sebesar 7,13%
(yoy), merupakan kenaikan tidak
saja jika dibandingkan dengan
pertumbuhan triwulan II 2017
yang sebesar 6,96% (yoy), tetapi
lebih-lebih jika dibandingkan
dengan pertumbuhan sebesar
4,95% (yoy) pada triwulan III
2016. Kondisi ini menunjukkan
meningkatnya kembali kegiatan
di
sektor
kontruksi,
yang
terutama
terkait
dengan
pembangunan
infrastruktur
sepanjang triwulan III 2017.
Apalagi kondisi ini sejalan
dengan
meningkatnya
pertumbuhan investasi fisik pada
triwulan III 2017.
Sehingga
secara kumulatif pertumbuhan
8 | DESEMBER 2017

sektor
Konstruksi
yang
mencapai sebesar 6,69% pada
tiga triwulan pertama tahun 2017
lebih tinggi dari pertumbuhan
sebesar 5,59% pada periode
yang sama tahun 2016.
Pada
triwulan
III
2017
pertumbuhan Sektor Industri
Pengolahan tercatat sebesar
4,84%
(yoy).
Angka
pertumbuhan ini tidak saja lebih
tinggi dari pertumbuhan triwulan
II 2017 yang sebesar 3,47%
(yoy),
tetapi
juga
dari
pertumbuhan pada triwulan III
2016 yang sebesar 4,52% (yoy).
Pertumbuhan Sektor Industri
Pengolahan sebesar
4,84%
pada triwulan III 2017 tersebut,
terutama disumbangkan oleh
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pertumbuhan
industri
pengolahan nonmigas
yang
sebesar 5,49% (yoy), sedang
industri
Batubara
dan
Pengilangan Migas (industri
migas)
kembali
mengalami
kontraksi pertumbuhan sebesar
0,49% (yoy).
Namun secara
kumulatif pada tiga triwulan
pertama
tahun
2017,
pertumbuhan
industri
pengolahan hanya mencapai
sebesar 4,18%, lebih rendah
dibandingkan
dengan
pertumbuhan sebesar 4,61%
pada periode yang sama tahun
2016.
Sementara itu sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan yang
pada
triwiulan
III
2016
mencatatkan
pertumbuhan
sebesar 3,03% (yoy), pada
triwulan
III
2017
kembali
melambat
menjadi
hanya
tumbuh sebesar 2,92% (yoy).
Perlambatan pertumbuhan pada
Sektor Pertanian dan masih
terbatasnya pertumbuhan Sektor
Industri Pengolahan memegang
peranan paling penting dalam
tertahannya
pertumbuhan
ekonomi
nasional
secara
keseluruhan. Hal ini disebabkan
karena kontribusi kedua sektor
tersebut dalam Produk Domestik
Bruto masih merupakan yang
tertingi, dimana masing-masing
mencapai sekitar 19,93% dan
13,96%.

Relatif tetap tingginya
kontribusi Sektor Industri
Pengolahan dan Sektor
Pertanian, tingginya
pertumbuhan Sektor Informasi
dan Komunikasi, serta relatif
tingginya pertumbuhan Sektor
Konstruksi dan Sektor
Perdagangan menyebabkan
kelima sektor ini menjadi
sumber utama pertumbuhan
ekonomi nasional pada
triwulan III 2017.

Relatif tetap tingginya kontribusi
kedua sektor ini, tingginya
pertumbuhan Sektor Informasi
dan Komunikasi, serta relatif
tingginya pertumbuhan Sektor
Konstruksi
dan
Sektor
Perdagangan
menyebabkan
kelima sektor ini menjadi sumber
utama pertumbuhan ekonomi
nasional pada triwulan III 2017.
Dari
pertumbuhan
ekonomi
sebesar 5,06% (yoy) pada
triwulan III 2017, kelima sektor
ini, yaitu Sektor Pertanian,
Sektor Industri Pengolahan,
Sektor
Informasi
dan
Komunikasi, Sektor Konstruksi,
serta
Sektor
Perdagangan
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memberi
sumbangan
pertumbuhan terbesar, dimana
masing-masing menjadi sumber
pertumbuhan sebesar 0,4%,
1,02%, 0,45%, 0,69%, dan

0,72%. Sedangkan 12 sektor
lainnya masing-masing hanya
menjadi sumber pertumbuhan di
bawah 0,3%.

Tabel 2
LAJU PERTUMBUHAN PDB TRIWULANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (YOY)
2016*

2017**

LAPANGAN USAHA
I

II

III

I - III

IV

Jumlah

I

II

III

I - III

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1.47

3.44

3.03

2.69

5.31

3.25

7.06

3.33

2.92

4.31

Pertambangan dan Penggalian

1.20

1.15

0.29

0.88

1.60

1.06

-0.58

2.31

1.76

1.15

Industri Pengolahan

4.68

4.63

4.52

4.61

3.36

4.29

4.24

3.47

4.84

4.18

Pengadaan Listrik dan Gas

7.50

6.24

4.88

6.19

3.14

5.39

1.60

-2.53

4.88

1.29

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang

5.39

4.12

2.36

3.93

2.66

3.60

4.39

3.67

4.83

4.30

Konstruksi

6.76

5.12

4.95

5.59

4.21

5.22

5.95

6.96

7.13

6.69

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor

4.15

4.10

3.59

3.94

3.90

3.93

4.99

3.85

5.50

4.78

Transportasi dan Pergudangan

7.90

6.91

8.26

7.70

7.85

7.74

8.03

8.45

8.27

8.25

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

5.68

4.96

4.68

5.10

4.47

4.94

4.68

5.07

4.96

4.90

Informasi dan Komunikasi

7.58

9.33

8.95

8.63

9.57

8.87

9.13

10.91

9.35

9.80

Jasa Keuangan dan Asuransi

9.32

13.59

9.04

10.61

4.18

8.90

5.99

5.94

6.44

6.13

Real Estate

4.87

4.76

3.97

4.53

3.65

4.30

3.67

3.74

3.64

3.68

Jasa Perusahaan

8.14

7.57

6.95

7.55

6.83

7.36

6.80

8.14

9.24

8.07

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

4.64

4.43

3.80

4.28

0.27

3.19

0.22

-0.03

0.43

0.21

Jasa Pendidikan

5.35

5.14

1.95

4.11

3.12

3.84

4.09

0.90

3.70

2.87

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

6.49

5.05

4.49

5.33

4.10

5.00

7.10

6.40

7.44

6.98

Jasa lainnya

7.91

7.88

7.71

7.83

7.69

7.80

8.01

8.63

9.45

8.71

PRODUK DOMESTIK BRUTO

4.92

5.18

5.01

5.04

4.94

5.02

5.01

5.01

5.06

5.03

Sumber: Badan Pusat Statistik
* Angka sementara
** Angka sangat sementara
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Perkembangan Ekspor Dan Impor
Industri Pengolahan
Nilai ekspor dan nilai impor
Industri Pengolahan kembali
mengalami
kenaikan
pada
November 2017, yaitu masingmasing sebesar 4,39% (mom)
dan 9,29% (mom). Kenaikan
yang kembali lebih besar pada
nilai impor menyebabkan neraca
perdagangan
Industri
Pengolahan pada November
2017 kembali mengalami defisit,
yaitu sekitar USD 639,98 juta.
Defisit perdagangan ini lebih
besar dari defisit bulan Oktober
2017 yang sebesar USD 93,66
juta.
Kembali terjadinya defisit pada
neraca perdagangan Industri
Pengolahan pada November
2017 masih disebabkan karena
terjadinya
peningkatan
nilai
impor bahan baku/penolong,
yang pada November 2017
tercatat sebesar USD358,1 juta
(3,32%) dan terutama oleh
peningkatan nilai impor barang
modal sekitar USD 452,5 juta
(20,65%) terhadap nilai impor
bulan
Oktober
2017.
Peningkatan nilai impor pada
kedua golongan barang tersebut
menunjukkan bahwa kegiatan
produksi di sektor industri
pengolahan
masih
terus
mengalami peningkatan, yang
diharapkan terus mendorong

pertumbuhan sektor industri
pada triwulan IV tahun 2017.

Nilai ekspor dan nilai impor
Industri Pengolahan kembali
mengalami kenaikan pada
November 2017, yaitu masingmasing sebesar 4,39% (mom)
dan 9,29% (mom).

Namun,
selain
karena
peningkatan
impor
bahan
baku/penolong
dan
barang
modal, terjadinya defisit neraa
perdagangan juga disebabkan
kenaikan
impor
barang
konsumsi. Hal ini merupakan
kondisi
yang
semakin
mengkhawatirkan.
Pada
November 2017 impor barang
konsumsi mengalami kenaikan
sebesar USD 103,4 juta, atau
DESEMBER 2017
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naik sekitar 8,21% terhadap nilai
impor bulan Oktober 2017 yang
sekitar
USD
1,26
miliar.
Sebelumnya pada Oktober 2017,
nilai impor barang konsumsi juga
naik sekitar USD 131,0 juta, atau
11,68% terhadap nilai impor
bulan
September
2017.
Terjadinya
kenaikan
impor
barang konsumsi secara berarti
pada
beberapa
bulan
sebelumnya menyebabkan nilai
impor golongan barang ini pada
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Januari-November
2017
mengalami peningkatan sebesar
15,19% terhadap nilai impornya
pada Januari-November 2016.
Sementara itu pada periode
yang sama, nilai impor kedua
golongan barang lainnya juga
mengalami kenaikan yang cukup
berarti, yaitu sebesar 16,37%
(yoy) pada bahan baku/penolong
dan sebesar 11,53% (yoy) pada
barang modal.
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Dengan
perkembangan
ini,
persentase nilai impor Indonesia
menurut golongan penggunaan
barang tidak banyak mengalami
perubahan.
Peranan impor
barang konsumsi pada JanuariNovember 2017 hanya turun
menjadi 9,03% dari sebesar
9,05% pada Januari-November
2016. Sementara pada periode
yang sama, peranan impor
bahan baku/penolong naik dari
74,63%
menjadi
75,21%,
sedangkan
peranan
barang
modal
turun
dari
16,32%
Januari-November 2016 menjadi
15,76% pada Januari-November
2017.
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Peningkatan nilai ekspor industri
pada bulan November 2017
menyebabkan
nilai
ekspor
kumulatif
pada
JanuariNovember
2017
mencapai
sekitar USD 114,67 miliar atau
naik 14,25% terhadap nilai
ekspor pada Januari-November
2016 yang sebesar USD 100,36
miliar.
Meskipun
pada
November 2017 nilai impor
Industri Pengolahan kembali
naik lebih tinggi dibandingkan
dengan
kenaikan
nilai
ekspornya, namun pada periode
Januari-November 2017 nilai
impor industri pengolahan naik
lebih rendah dibandingkan nilai
ekspornya,
yaitu
sebesar
12,81% (yoy), sehingga neraca
perdagangan
industri
14 | DESEMBER 2017

pengolahan
pada
JanuariNovember 2017 mencatatkan
surplus sebesar USD 4,08 miliar,
lebih besar dari surplus sebesar
USD 2,33 miliar pada JanuariNovember 2016. Meningkatnya
surplus neraca perdagangan
pada Industri Pengolahan ini
telah menyumbangkan kenaikan
surplus
pada
neraca
perdagangan Indonesia, yang
pada Januari-November 2017
mencapai sekitar USD 12,02
miliar.
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Perkembangan Ekspor dan Impor
Industri Pengolahan Nonmigas
Menurut Komoditi
Pada November 2017, dari 20
komoditi
penghasil
ekspor
terbesar sebanyak enam belas
(16)
komoditi
mengalami
kenaikan nilai ekspor terhadap
nilai ekspor Oktober 2017.
Secara persentase kenaikan
nilai ekspor terbesar terjadi pada
komoditi Barang Perhiasan dan
Barang
Berharga;
serta
Besi/Baja, yang masing-masing
naik sebesar 43,27% (mom) dan
24,69%
(mom).
Sedangkan
komoditi
yang
mengalami
penurunan nilai ekspor terbesar
adalah Karet Remah (crumb
rubber) dan
Kimia Dasar
Organik Yang Bersumber Dari
Hasil Pertanian, yang masingmasing turun sebesar 9,86%
(mom) dan 4,57% (mom).
Penyumbang
nilai
ekspor
terbesar masih diperoleh dari
ekspor Minyak Kelapa Sawit
yang pada November 2017
mencapai sekitar USD 1,81
miliar, yang naik sebesar 7,9%
terhadap nilai ekspor Oktober
2017
(USD
1,68
miliar).
Kenaikan ini seiring dengan
membaiknya harga komoditi ini
di pasar dunia, sementara
volume ekspornya hanya naik
sekitar 5,75% pada periode yang
sama. Pada November 2017

nilai ekspor kedua terbesar
diperoleh dari ekspor Pakaian
Jadi (Konveksi) dari Tekstil
sebesar USD 576,51 juta, yang
mengalami kenaikan sebesar
10,51% terhadap nilai ekspor
Oktober 2017 (USD 521,68 juta).
Nilai ekspor terbesar berikutnya
berturut-turut adalah Peralatan
Listrik sebesar USD 416,94 juta
(turun 2,83%); Besi/Baja sebesar
USD 413,62 juta (naik 24,69%);
Kimia Dasar Organik Yang
bersumber Dari Hasil Pertanian
sebesar USD 392,08 juta (turun
4,57%); dan Logam Dasar Mulia
USD 360,48 juta (naik 9,18%).

Pada November 2017,
persentase kenaikan nilai
ekspor terbesar terjadi pada
komoditi Barang Perhiasan dan
Barang Berharga; serta
Besi/Baja, yang masing-masing
naik sebesar 43,27% (mom)
dan 24,69% (mom).
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Dengan terjadinya kenaikan nilai
ekspor pada sebagian besar
komoditi
industri
di
bulan
November 2017, maka secara
keseluruhan
pada
periode
Januari-November 2017 nilai
ekspor
Industri
Pengolahan
Nonmigas mengalami kenaikan
sebesar 14,25% terhadap nilai
ekspor pada periode yang sama
tahun 2016.
Pada periode
Januari-November
2017
kenaikan nilai ekspor terjadi
pada sebagian besar komoditi
industri, dimana dari 20 komoditi
ekspor terbesar 16 komoditi
mengalami kenaikan dan hanya
4 komoditi yang mengalami
penurunan nilai ekspor.
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Dari
16
komoditi
yang
mengalami
kenaikan
nilai
ekspor,
secara
persentase
kenaikan nilai ekspor terbesar
dialami oleh Besi/Baja sebesar
63,94% dan Karet Remah
(crumb rubber) sebesar 60,89%.
Sedangkan
komoditi
yang
mengalami
penurunan
nilai
ekspor terbesar adalah Barang
Perhiasan dan Barang Berharga,
yang turun sebesar 35,81%, dan
Mesin Untuk Keperluan Umum
serta
juga
Mesin
Untuk
Keperluan Khusus yang nilai
ekspornya
pada
JanuariNovember 2017 masing-masing
turun sebesar 16,63% dan
10,79%.
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Perkembangan Impor
Menurut Komoditi
Sementara itu pada November
2017, dari 20 komoditi impor
terbesar,
sebagian
besar
komoditi
juga
mengalami
kenaikan nilai impor terhadap
nilai impor Oktober 2017. Hanya
ada enam (6) komoditi yang
mencatatkan penurunan nilai
impor.
Kenaikan nilai impor
terbesar terjadi pada komoditi
Mesin Untuk Keperluan Khusus
sebesar USD 199,07 juta, atau
naik sekitar 26,06% (mom).
Kenaikan nilai impor terbesar
kedua terjadi pada komoditi
Mesin Untuk Keperluan Umum

sebesar USD 149,47 juta
(18,11%). Kenaikan nilai impor
yang cukup besar juga terjadi
pada
komoditi
Peralatan
Komunikasi Lainnya sebesar
USD 88,33 juta (21,25%); dan
Peralatan Listrik sebesar USD
87,46 juta (11,71%).
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Adapun tiga komoditi industri
yang mengalami penurunan
impor
paling
besar
pada
November 2017, dibandingkan
dengan nilai impor Oktober
2017, adalah komoditi Kimia
Dasar Organik Yang Bersumber
Dari Minyak yang turun sebesar
USD 45,74 juta (13,04%).
Kemudian diikuti oleh komoditi
Makanan Olahan Lainnya turun
sebesar USD 17,85 juta (4,89%);
dan komoditi Semi Konduktok
Dan
Komponen
Elektronik
Lainnya yang turun sebesar
USD 15,33 juta (5,76%). Pada
November 2017 ketiga komoditi
tersebut
masing-masing
mencatatkan impor sebesar
USD 304,98 juta; USD 347,12
juta ; dan USD 250,73 juta.
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Dengan terjadinya kenaikan nilai
impor pada sebagian besar
komoditi
industri
di
bulan
November 2017, maka secara
keseluruhan
pada
periode
Januari-November 2017 nilai
impor
Industri
Pengolahan
Nonmigas mengalami kenaikan
sebesar 12,81% terhadap nilai
impor pada periode yang sama
tahun 2016. Pada JanuariNovember 2017 kenaikan nilai
impor juga terjadi pada sebagian
besar komoditi industri, dimana
dari 20 komoditi impor terbesar,
hanya 4 komoditi mengalami
penurunan sedang 16 komoditi
lainnya mengalami kenaikan nilai
impor.
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Dari
16
komoditi
yang
mengalami kenaikan nilai impor,
secara persentase kenaikan nilai
impor terbesar dialami oleh
komoditi Kimia Dasar Organik
yang Bersumber dari Minyak
sebesar 40,45%, dan komoditi
Kendaraan Bermotor Roda 4
Dan Lebih sebesar 29,83%.
Sedangkan
komoditi
yang
mengalami
penurunan
nilai
impor tertinggi adalah Mesin
Untuk Keperluan Umum, yang
turun sebesar 6,41%, dan
Perlengkapan Komputer yang
turun sebesar 1,89%.
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Ekspor Industri
Pengolahan Nonmigas
Menurut Negara Tujuan

Secara persentase, di antara
tujuh (7) negara tujuan ekspor
utama Indonesia, kenaikan
nilai ekspor terbesar pada
November 2017 terjadi ke
negara Malaysia, yaitu sebesar
9,94% (mom). Hal ini
menyebabkan pada periode
Januari – November 2017 nilai
ekspor ke negara ini
mengalami kenaikan sebesar
15,41%.

Pada November 2017 kembali
terjadi kenaikan nilai ekspor hasil
industri ke beberapa negara
tujuan utama ekspor Indonesia,
kecuali ke Singapura, Filipina,
dan Korea. Relatif membaiknya
perekonomian Amerika Serikat,
serta
membaiknya
harga
beberapa komoditas ekspor
Indonesia, menyebabkan nilai
ekspor ke Amerika Serikat
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mengalami kenaikan yang cukup
berarti, yaitu sebesar 8,78%
terhadap nilai ekspornya pada
Oktober 2017. Dengan kondisi
ini,
maka
pada
JanuariNovember 2017 nilai ekspor ke
AS tercatat sekitar USD 15,29
miliar, atau naik sebesar 10,87%
terhadap nilai ekspornya pada
periode yang sama tahun 2016,
yang sekitar USD 13,79 miliar.
Secara persentase, di antara
tujuh (7) negara tujuan ekspor
utama Indonesia, kenaikan nilai
ekspor terbesar pada November
2017 terjadi ke negara Malaysia,
yaitu sebesar 9,94% (mom). Hal
ini menyebabkan pada periode
Januari – November 2017 nilai
ekspor ke negara ini mengalami
kenaikan sebesar 15,41%, yaitu
dari sekitar USD 4,37 miliar pada
Januari – November 2016
menjadi sekitar USD 5,04 miliar
pada Januari – November 2017.
Kenaikan nilai ekspor ke China
dan Jepang pada November
2017 tercatat masing-masing
sebesar 8,14% dan 4,07%.
Sehingga pada Januari –
November 2017, nilai ekspor ke
China
mengalami
kenaikan
sebesar 46,4%, dan nilai ekspor
ke Jepang naik sebesar 13,3 %.
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Sementara itu penurunan nilai
ekspor ke Singapura yang
sebesar 3,11% (mom) pada
bulan
November
2017,
menyebabkan nilai ekspor ke
negara
tersebut
mengalami
penurunan sebesar 2,89% pada
Januari – November 2017.
Sementara itu penurunan nilai
ekspor ke Filipina yang sebesar
2,72% pada November 2017,
menyebabkan nilai ekspor ke
negara ini pada Januari –
November 2017 hanya naik
sebesar 19,88% terhadap nilai
ekspornya pada Januari –
November 2016.
Sementara itu kenaikan nilai
ekspor ke India merupakan yang
terbesar
pada
Januari
–
November 2017, yaitu sebesar

41,97% terhadap nilai ekspor
pada periode yang sama tahun
2016. Terjadinya kenaikan nilai
ekspor secara berarti ke India
sudah terjadi sejak Juli 2016,
yang
terus
meningkatkan
kontribusi nilai ekspor Indonesia
ke negara ini.
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Indeks Harga Produsen (IHP)
Sektor Industri Pengolahan
Kenaikan harga (inflasi) barangbarang industri, yang dilihat
berdasarkan
Indeks
Harga
Produsen (IHP) Sektor Industri,
pada triwulan III 2017 tercatat
mencapai sebesar 2,57% (yoy),
atau sebesar 0,52% (qoq).
Tingkat inflasi tahunan pada
triwulan III 2017 tersebut lebih
tinggi dari inflasi sebesar 1,81%
(yoy) pada triwulan III 2016. Hal
ini
menunjukkan
bahwa
permintaan terhadap produkproduk
industri
secara
keseluruhan selama triwulan III
2017 lebih tinggi dibandingkan
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dengan
permintaan
pada
triwulan III 2016. Hal ini juga
menunjukkan
bahwa
relatif
tingginya permintaan terhadap
produk-produk industri, tidak
saja
terjadi
pada
pasar
internasional, tetapi juga pada
pasar dalam negeri seiring
dengan
lebih
baiknya
perekonomian nasional.
Secara
keseluruhan
pada
triwulan III 2017 sebagian besar
subsektor mengalami inflasi
yang cukup tinggi. Subsektor
yang mengalami inflasi paling
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tinggi adalah Subsektor Industri
Kertas, Barang dari kertas, dan
Cetakan yang mengalami inflasi
sebesar 7,61% (yoy), yang jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan
inflasinya pada triwulan III 2016
sebesar 0,23% (yoy).
Inflasi
yang tinggi juga terjadi pada
Subsektor Industri Pengolahan

dan Pengawetan Daging, Ikan,
Buah-buahan, Sayuran, Minyak
dan Lemak dengan inflasi
sebesar 5,3% (yoy), meskipun
lebih
rendah
dbandingkan
dengan inflasinya pada triwulan
III 2016 yang sebesar 8,00%
(yoy).

Inflasi tinggi berikutnya terjadi
pada Subsektor Industri Karet,
Plastik
dan
Hasil-hasilnya
sebesar 4,88% (yoy); Subsektor
Industri Barang Barang dari
Logam dengan inflasi sebesar
4,78% (yoy); dan Subsektor
Industri Logam Dasar sebesar
4,73% (yoy), yang jauh lebih

tinggi
dibandingkan
dengan
inflasinya pada triwulan III 2016
yang mencatat deflasi sebesar
1,14% (yoy).
Sementara itu, pada periode
yang sama juga terdapat dua (2)
subsektor
yang
mengalami
deflasi. Deflasi terbesar terjadi
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pada Subsektor Industri Pakaian
Jadi dan Alas Kaki yang sebesar
0,53% (yoy). Deflasi juga terjadi
pada
Subsektor
Industri

Penggilingan Padi, Tepung, dan
Pakan Ternak sebesar 0,17%
(yoy).

Jika dibandingkan dengan dua
sektor lainnya, yaitu sektor
Pertanian
dan
sektor
Pertambangan & Penggalian,
maka inflasi tahunan (year on
year) Industri Pengolahan pada
triwulan III 2017 berada jauh di
bawah sektor Pertambangan &
Penggalian, dan sedikit di bawah
sektor Pertanian. Pada triwulan
III 2017 inflasi tahunan Sektor
Pertambangan & Penggalian
tercatat sebesar 10,33% (yoy),
sedang Sektor Pertanian tercatat

sebesar
2,60%
(yoy).
Sementara itu dengan inflasi
antar
triwulan
(qoq)
yang
sebesar 0,17% pada triwulan II
2017, maka sektor Industri
Pengolahan memiliki tren inflasi
antar triwulan yang meningkat
lebih
rendah
dibandingkan
dengan dua sektor lainnya,
terutama
dengan
Sektor
Pertambangan & Penggalian.
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