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ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

ANALISIS TRIWULAN II 2019
PERKEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN
NONMIGAS INDONESIA

Selama semester I 2019
pertumbuhan Sektor
Industri Pengolahan
(migas dan non-migas)
hanya mencapai sebesar
3,70% (c to c), lebih rendah
dari pertumbuhan sebesar
4,24% (c to c) pada
semester I 2018.
Perlambatan pe umbuhan Sektor
Industri Pengolahan (migas dan
nonmigas) terus berlanjut hingga
Triwulan II 2019, yaitu dari sebesar
3,86% pada triwulan I 2019 menjadi
hanya sebesar 3,54% (yoy) pada
triwulan II 2019. Pe umbuhan ini
merupakan pe umbuhan terendah
s e j a k t r i w u l a n I I I 2 0 1 7, ya n g
dis ebabkan t idak s aja karena
melambatnya pe umbuhan Industri
Non Migas, tetapi juga karena
k e m b a l i t e r j a d i n ya k o nt r a k s i
pe umbuhan pada industri
batubara dan pengilangan migas.
Setelah kembali mengalami
pe umbuhan positif pada semeter I
2018, sejak triwulan III 2018
pe umbuhan industri batubara dan
pengilangan migas lagi-lagi
mengalami pe umbuhan negatif.

Pe umbuhan negatif tersebut terus
berlangsung hingga triwulan II 2019,
yang tercatat sebesar 0,25% (yoy).
Meskipun kontraksi pe umbuhan
industri batubara dan pengilangan
migas tersebut relatif jauh lebih
rendah dari kontraksi pe umbuhan
pada triwulan I 2019 (-4,19%), namun
menyebabkan kontraksi
pe umbuhan industri ini selama
semester I 2019 tercatat sebesar
2,22% (c to c). Padahal pada
semester I 2018 industri batubara
dan pengilangan migas mengalami
pe umbuhan positif sebesar 0,62%
(c to c). Akibatnya selama semester
I 2019 pe umbuhan Sektor Industri
Pengolahan (migas dan nonmigas)
hanya mencapai sebesar 3,7% (c to
c), lebih rendah dari pe umbuhan
s e b e s a r 4 , 2 4 % ( c to c ) p ada
semester I 2018.
Pe u m b u h a n S e k t o r I n d u s t r i
Pengolahan secara total tersebut
(migas dan nonmigas) juga lebih
rendah dari pe umbuhan Industri
Pengolahan Nonmigas. Kondisi ini
sepe i umumnya berlangsung,
kecuali pada semester I 2016 di saat
pe umbuhan industri batubara dan
pengilangan migas tumbuh ratarata sebesar 5,7%.
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Pe umbuhan Industri Nonmigas Triwulan II 2019
Pada triwulan II 2019
pertumbuhan industri
pengolahan nonmigas
tercatat hanya sebesar
3,98% (yoy), tidak saja lebih
rendah dari pertumbuhan
triwulan I 2019 (sebesar
4,80%), namun merupakan
angka pertumbuhan
terendah dalam dua tahun
terakhir ini.
Oleh karena itu dengan
pe umbuhan sebesar 3,98% (yoy),
m a k a s e c a ra k u m u l a t i f p a d a
semester I 2019 pe umbuhan
industri pengolahan nonmigas
tercatat hanya sebesar 4,38% ( c to
c), lebih rendah dari
pe umbuhannya pada semester I
tahun 2018, yang sebesar 4,67% ( c
t o c ) . Pe u m b u h a n i n d u s t r i
pengolahan non migas pada
semester I 2019 merupakan
pe umbuhan semester I terendah
sejak tahun 2011.
Rendahnya pe umbuhan industri
Nonmigas pada triwulan II 2019
menyebabkan kembali berada di
bawah pe umbuhan ekonomi
nasional, yang pada triwulan II 2019
tercatat sebesar 5,05% (yoy).
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Sementara itu, pada triwulan II 2019
pe umbuhan industri pengolahan
nonmigas tercatat hanya sebesar
3,98% (yoy). Perlambatan
pe umbuhan yang sangat bera i ini
terjadi setelah pada triwulan I 2019
pe umbuhan industri pengolahan
nonmigas mengalami kenaikan dari
pe umbuhan triwulan IV 2018.
Pe umbuhan pada triwulan II 2019
tersebut tidak saja lebih rendah dari
p e u m b u h a n t r i w u l a n I 2 01 9
(sebesar 4,80%), namun merupakan
angka pe umbuhan terendah
dalam dua tahun terakhir ini.

Kembali lebih rendahnya
pe umbuhan industri nonmigas
dibandingkan dengan pe umbuhan
ekonomi, menunjukkan bahwa
pe umbuhan sektor ini terus
berada di bawah rata-rata
pe umbuhan seluruh sektor
ekonomi dalam Produk Domestik
Bruto. Hal ini telah berdampak pada
semakin berkurangnya peranan
Sektor Industri Pengolahan dalam
Produk Domestik Bruto (PDB), yang
tentunya akan berimplikasi pada
semakin berkurangnya penyerapan
tenaga kerja di sektor ini. Terus
berkurangnya peranan Industri
Pengolahan dalam PDB juga telah
mengurangi daya dorong sektor ini
pada pe umbuhan ekonomi
nasional secara keseluruhan.
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Lebih rendahnya pe umbuhan
industri pengolahan nonmigas
dibanding pe umbuhan ekonomi
nasional kembali terjadi, setelah
sempat tumbuh lebih tinggi pada
triwulan I 2018. Hal ini tidak saja
disebabkan oleh terus melambatnya
pe umbuhan industri non migas
sejak triwulan I 2018, tetapi juga
karena meningkat lebih tingginya
pe umbuhan sektor-sektor lainnya
secara sangat bera i.

Hal ini terutama terjadi pada sektor
Jasa-Jasa, khususnya Jasa
Perusahaan yang pada triwulan II 2019
tumbuh sebesar 9,94% (yoy); Jasa
Informasi dan Komunikasi tumbuh
sebesar 9,6% (yoy); se a Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang
tumbuh sebesar 9,09% (yoy). Bahkan
pada triwulan II 2019 pe umbuhan
tinggi juga terjadi pada Sektor Jasa
Lainnya yang tumbuh sebesar 10,73%
(yoy).
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Sementara itu lebih rendahnya
pe umbuhan industri nonmigas
pada triwulan II 2019 dibandingkan
dengan triwulan I 2019 disebabkan
karena menurunnya kinerja pada
sebagian besar kelompok industri.
Selain cukup banyaknya kelompok
industri yang mengalami
pe umbuhan negatif (kontraksi),

beberapa kelompok industri juga
mengalami perlambatan
pe umbuhan sepanjang triwulan II
2019. Namun di lain pihak juga
t e rd a p at b e b e ra p a ke l om p o k
industri yang mengalami
pe umbuhan yang relatif tinggi, dan
juga terdapat industri yang
mengalami kenaikan pe umbuhan
yang cukup bera i.

Industri yang Mengalami Penurunan Produksi
(Kontraksi Pe umbuhan).
Dari 16 kelompok industri
pengolahan nonmigas, sebanyak
tujuh (7) kelompok mengalami
kontraksi pe umbuhan (penurunan).
Kontraksi pe umbuhan te inggi
dialami oleh Industri Kayu, Barang
dari Kayu dan Gabus dan Barang
Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya, yang pada triwulan II 2019
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turun sebesar 7,85% (yoy). Kemudian
diikuti oleh kelompok Industri Karet,
Barang dari Karet dan Plastik yang
t u r u n s e b e s a r 7, 2 2 % ( y o y ) .
Sedangkan penurunan (kontraksi
pe umbuhan) terkecil dialami oleh
kelompok Industri Barang Galian
bukan Logam yang turun sebesar
2,09% (yoy).
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Ko nt ra k s i p e u m b u h a n p a d a
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan
Gabus dan Barang Anyaman dari
Bambu, Rotan dan Sejenisnya sudah
terjadi sejak triwulan IV 2018,
dimana pada triwulan III 2018
i n d ust r i i n i masi h m e nga la m i
pe umbuhan positif sebesar 1,57%
(yoy). Dengan kontraksi
pe umbuhan sebesar 7,85% (yoy)
pada triwulan II 2019, maka selama
semester I 2019 Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus dan
Barang Anyaman dari Bambu, Rotan
dan Sejenisnya mengalami kontraksi
sebesar 8,21% (c to c), sementara
pada semester I 2018 industri ini
mencatatkan pe umbuhan positif
sebesar 3,09% (c to c), meskipun
untuk seluruh tahun 2018 hanya
tumbuh sebesar 0,75%.

Berlanjutnya kontraksi
pe umbuhan pada Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus dan
Barang Anyaman dari Bambu, Rotan
dan Sejenisnya pada triwulan II 2019
n a m p a k n ya d i p e n g a r u h i o l e h
penurunan nilai ekspornya yang
mencapai sebesar 17,04% (yoy),
lebih besar dari penurunan nilai
ekspor sebesar 10,97% (yoy) pada
triwulan I 2019, dimana pada periode
yang sama (triwulan II 2019) volume
ekspornya juga turun sebesar
15,71% (yoy). Penurunan nilai ekspor
ini terutama terjadi pada Kayu Lapis
yang turun sebesar 24,14% (yoy),
dan juga Panel Kayu Lainnya yang
t u r u n s e b e s a r 1 6 , 76 % ( y o y ) .
Penurunan nilai ekspor juga terjadi
pada industri Kayu Olahan sebesar
16,81% (yoy), yang volume
ekspornya juga turun sebesar
27,87% (yoy).
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Kontraksi pe umbuhan kedua
terbesar terjadi pada Industri Karet,
Barang dari Karet dan Plastik, yaitu
sebesar 7,22% (yoy). Kontraksi
pe umbuhan ini juga melanjutkan
kontraksi yang sudah terjadi pada
triwulan I 2019 yang sebesar 6,52%
(yoy), sehingga untuk semester I
2019 Industri Karet, Barang dari
Karet dan Plastik mencatatkan
kontraksi pe umbuhan sebesar
6,87% (q to q). Padahal pada
semester I 2018 industri ini
mencatatkan pe umbuhan sebesar
7,35% (yoy), akibat t ingginya
pe umbuhan pada triwulan II 2018,
yaitu sebesar 11,85% (yoy).
Masih berlanjutnya penurunan
permintaan dalam dan luar negeri
merupakan penyebab utama
turunnya nilai tambah industri ini
pada triwulan II 2019.
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Belum membaiknya harga karet di
pasar dunia terus menurunkan nilai
ekspor industri ini sejak awal tahun
2018 hingga triwulan II 2019,
meskipun pada triwulan II 2019
persentase penurunannya lebih
kecil. Pada triwulan II 2019 nilai
ekspor Industri Karet, Barang dari
Karet dan Plastik tercatat
mengalami penurunan sebesar
3,41% (yoy), dimana volume
ekspornya juga turun sebesar 5,83%
(yoy). Sepe i pada triwulan I 2019,
penurunan nilai ekspor terutama
terjadi pada Karet Remah (crumb
rubber), sebesar 3,91% (yoy).
Sebaliknya, nilai ekspor Ban Luar dan
Ban Dalam juga masih mengalami
kenaikan nilai ekspor sebesar 5,24%
(yoy) dengan volume ekspor yang
juga naik sebesar 4,73% (yoy).
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Terjadinya kontraksi pertumbuhan pada Industri Kulit, Barang dari
Kulit dan Alas Kaki pada PDB nampaknya juga dipengaruhi oleh
semakin besarnya penurunan volume ekspor industri ini. Jika pada
triwulan I 2019 volume ekspor industri ini turun sebesar 5,32% (yoy)
dengan nilai ekspor yang juga turun sebesar 5,92% (yoy), maka pada
triwulan II 2019 penurunan volume ekspor industri ini mencapai
sebesar 9,47% (yoy) dengan nilai ekspor yang turun sebesar 9,48% (yoy).
Turunnya permintaan dalam dan luar
negeri telah menyebabkan
terjadinya penurunan produksi
industri ini, tidak saja pada kelompok
IBS tetapi juga pada kelompok IMK.
Pada triwulan II 2019 pe umbuhan
produksi industri Karet, Barang dari
Karet dan Plastik pada IBS turun
sebesar 15,3% (yoy), lebih besar dari
penurunan sebesar 9,88% (yoy)
pada triwulan I 2019, sedang pada
IMK turun sebesar 1,65% (yoy), lebih
rendah dari penurunan sebesar
3,12% (yoy) pada triwulan I 2019.
Kontraksi pe umbuhan te inggi
berikutnya terjadi pada Industri
Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki,
yaitu mencapai sebesar minus
6,42% (yoy) pada triwulan II 2019.
Kontraksi pe umbuhan ini
melanjutkan kontraksi yang telah
terjadi pada triwulan I 2019 yang
sebesar 1,15% (yoy), namun setelah
industri ini pada seluruh tahun 2018
tumbuh sebesar 9,42%. Dan pada
triwulan II 2018 Industri Kulit, Barang
dari Kulit dan Alas Kaki tercatat
tumbuh sebesar 11,38% (yoy).
Ke m b a l i t e r j a d i n ya ko nt ra k s i
pe umbuhan pada Industri Kulit,

Barang dari Kulit dan Alas Kaki pada
PDB sejalan dengan kondisi
pe umbuhan produksi IBS-nya. Jika
pada triwulan I 2019 kontraksi
pe umbuhan produksi IBS industri
Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
tercatat sebesar minus 3,18% (yoy),
maka pada triwulan II 2019 kontraksi
pe umbuhan lebih besar lagi, yaitu
sebesar minus 14,00% (yoy). Dan
produksi IMK-nya juga mengalami
pe umbuhan negatif sebesar 1,21%
(yoy) pada triwulan II 2019, dari
pe umbuhan positif sebesar 2,68%
(yoy) pada triwulan I 2019.
Terjadinya kontraksi pe umbuhan
pada Industri Kulit, Barang dari Kulit
dan Alas Kaki pada PDB nampaknya
juga dipengaruhi oleh semakin
besarnya penurunan volume ekspor
industri ini. Jika pada triwulan I 2019
volume ekspor industri ini turun
sebesar 5,32% (yoy) dengan nilai
ekspor yang juga turun sebesar
5,92% (yoy), maka pada triwulan II
2019 penurunan volume ekspor
industri ini mencapai sebesar 9,47%
(yoy) dengan nilai ekspor yang turun
s e b e s a r 9, 4 8 % ( yoy ) . D a n
penurunan ekspor ini tidak saja
terjadi pada ekspor Sepatu Olahraga,
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tetapi juga pada ekspor Sepatu
Te k n i k L a p a n g a n / K e p e r l u a n
Industri, dan juga pada ekspor Alas
Kaki untuk Keperluan Sehari-hari.
Pada triwulan II 2019, volume ekspor
Sepatu Olahraga turun sebesar
20,03% (yoy); volume ekspor Sepatu
Teknik Lapangan/Keperluan Industri
turun sebesar 4,01% (yoy); dan
volume ekspor Alas Kaki untuk
Keperluan Sehari-hari turun sebesar
9,67% (yoy).
Kontraksi pe umbuhan yang cukup
bera i terjadi pada Industri Mesin
dan Per lengkapan. Hal ini
disebabkan karena pada triwulan IV
2018 industri ini masih mengalami
pe umbuhan sebesar 14,55% (yoy),
yang kemudian melambat menjadi
hanya sebesar 1,29% (yoy) pada
triwulan I 2019, dan selanjutnya
mengalami penurunan (kontraksi
pe umbuhan) sebesar 3,96% (yoy)
pada triwulan II 2019. Kondisi ini
n a m p a k n ya d i p e n g a r u h i o l e h
menurunnya kegiatan infrastruktur
dalam ne geri dan juga masih
menurunnya kegiatan produksi di
industri batubara dan pengilangan
migas. Pada triwulan II 2019 Industri
Batubara dan Pengilangan Migas
mengalami kontraksi pe umbuhan
(penurunan) sebesar 0,25% (yoy),
yang merupakan kelanjutan dari
penurunan sebesar 4,19% (yoy)
pada triwulan I 2019.
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Terjadinya kontraksi
pertumbuhan pada industri
Mesin dan Perlengkapan selama
triwulan II 2019 sejalan dengan
menurunnya produksi industri
ini pada kelompok Industri
Manufaktur Besar dan Sedang
(IBS) dan juga pada kelompok
Industri Manufaktur Mikro dan
Kecil (IMK).
Terjadinya kontraksi pe umbuhan
pada industri Mesin dan
Perlengkapan selama triwulan II
2019 sejalan dengan menurunnya
produksi industri ini pada kelompok
Industri Manufaktur Besar dan
Sedang (IBS) dan juga pada
kelompok Industri Manufaktur Mikro
dan Kecil (IMK). Pada triwulan II
2019 produksi industri Mesin dan
Perlengkapan pada IBS mengalami
penurunan sebesar 6,26% (yoy),
s et e l a h p a d a t r i w u l a n I 2 0 1 9
mengalami perlambatan
p e u m b u h a n m e n j a d i h a n ya
sebesar 1,28% (yoy). Sementara
produksi industri ini dalam kelompok
IMK (industri manufaktur mikro dan
kecil) terus mengalami penurunan,
yaitu mencapai sebesar 16,63%
(yoy) pada triwulan II 2019, lebih
besar dari penurunan sebesar 9,26%
(yoy) pada triwulan I 2019.
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Sementara itu ekspor industri ini
juga masih mengalami penurunan.
Jika pada triwulan I 2019 nilai ekspor
industri Mesin dan Perlengkapan
turun sebesar 3,58% (yoy), lebih
besar dari penurunannya pada
triwulan I 2018 yang sebesar 3,12%
(yoy), maka pada triwulan II 2019
penurunan nilai ekspornya
mencapai sebesar 4,63% (yoy).
Sementara itu pada triwulan II 2019
volume ekspornya turun sebesar
14,64% (yoy), jauh lebih besar dari
penurunan sebesar 3,32% (yoy)
pada triwulan I 2019. Penurunan
volume ekspor terutama terjadi
p a d a M e s i n U nt u k Ke p e r l u a n
Khusus, yang tercatat sebesar
20,05% (yoy), sedangkan volume
ekspor Mesin Untuk Keperluan
Umum turun sebesar 6,03% (yoy).
Kontraksi pe umbuhan juga masih
terjadi pada Industri Alat Angkutan,
meskipun dengan tingkatan yang
lebih rendah dibandingkan dengan
kontraksinya pada triwulan I 2019.
Pada triwulan I 2019 kontraksi
pe umbuhan industri ini tercatat
sebesar 6,61% (yoy), dan pada
triwulan II 2019 kembali mengalami
kontraksi sebesar 3,73% (yoy).
Berdasarkan data KBLI 2 Digit,
terjadinya kontraksi pe umbuhan
pada Industri Alat Angkutan terjadi
tidak saja pada Industri Kendaraan
Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
tetapi juga pada industri Alat
Angkutan Lainnya. Pada triwulan II
2019 Industri Kendaraan Bermotor,
Trailer dan Semi Trailer mengalami
kontraksi pe umbuhan sebesar

Selain berlanjutnya penurunan nilai
e k s p o r m i n ya k k e l a p a s a w i t ,
turunnya nilai ekspor industri
Makanan juga disebabkan turunnya
nilai ekspor Udang Dibekukan. Pada
triwulan I 2019 nilai ekspor komoditi
ini turun sebesar 24,83% (yoy)
dengan volume ekspor yang juga
turun sebesar 13,97% (yoy). Selain
itu, pada triwulan I 2019 penurunan
nilai ekspor juga terjadi pada
beberapa komoditas utama lainnya,
sepe i Margarin; Mentega, Lemak,
dan Minyak Kakao; dan Minyak
Kelapa.5,17% (yoy) dari kontraksi
pe umbuhan sebesar 5,42% (yoy)
pada triwulan I 2019. Sementara itu
Industri Alat Angkutan Lainnya
mengalami kontraksi pe umbuhan
sebesar 2,00% (yoy), dari kontraksi
pe umbuhan sebesar 8,14% (yoy)
pada triwulan I 2019. Padahal pada
t r i w u l a n I I 2 01 8 i n d u s t r i A l at
Angkutan Lainnya mencatatkan
pe umbuhan positif sebesar 8,39%
(yoy).
Terjadinya penurunan produksi
(output) IBS yang relatif tinggi pada
industri Kendaraan Bermotor, Trailer
dan Semi Trailer merupakan salah
satu penyebab terjadinya kontraksi
pe umbuhan pada nilai tambah
(PDB) industri Alat Angkutan selama
triwulan II 2019. Pada periode
tersebut produksi IBS industri
Kendaraan Bermotor, Trailer dan
S e m i Tra i l e r m e n c a t a t k a n
pe umbuhan negatif sebesar
8,58% (yoy), sementara
pe umbuhan produksi IMK-nya
mengalami kontraksi sebesar 2,89%
(yoy).
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Begitu juga dengan pe umbuhan
produksi IBS industri Alat Angkutan
Lainnya, pada triwulan II 2019 juga
tercatat mengalami kontraksi
sebesar 1,99% (yoy), dan produksi
IMK-nya turun lebih besar, yaitu
sebesar 6,98% (yoy).
Sepe i halnya pada triwulan I 2019,
penurunan produksi pada industri
Kendaraan Bermotor, Trailer dan
Semi Trailer juga masih diikuti oleh
pe umbuhan volume ekspor
industri ini yang tercatat sebesar
0,80% (yoy) pada triwulan II 2019,
namun nilai ekspornya turun sebesar
2,33%. Kenaikan volume ekspor
industri ini terutama didukung oleh
kenaikan volume ekspor Kendaraan
Bermotor Roda 4 dan Lebih yang
tercatat sebesar 6,98% (yoy) pada
triwulan II 2019. Sementara itu
volume ekspor industri Angkutan
Lainnya pada triwulan II 2019 juga
mengalami kenaikan sebesar 3,81%
terhadap volume ekspornya pada
triwulan II 2018.
Pada triwulan II 2019 kontraksi
pe umbuhan juga masih terjadi
pada kelompok Industri Barang
Galian bukan Logam, meskipun
dengan tingkatan yang lebih rendah.
Setelah mengalami pe umbuhan
positif sepanjang tahun 2018, sejak
triwulan I 2019 Industri Barang
Ga l i a n b u ka n L o g a m ke m b a l i
mengalami penurunan. Jika pada
triwulan I 2019 industri ini
mengalami penurunan sebesar
5,07% (yoy),
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maka pada triwulan II 2019 industri
ini kembali mengalami kontraksi
pe umbuhan (penurunan) sebesar
2,09% (yoy).
Hal ini antara lain disebabkan karena
industri ini pada triwulan II 2019
kembali mengalami penurunan
produksi pada kelompok industri
besar dan sedang (IBS), yaitu
sebesar 13,60% (yoy), jauh lebih
tinggi dibandingkan penurunan
produksinya pada triwulan I 2019
yang sebesar 4,63% (yoy). Namun
pada kelompok skala mikro dan kecil
(IMK) Industri Barang Galian bukan
Logam pada triwulan II 2019 masih
mengalami kenaikan sebesar 3,35%
(yoy), sedikit lebih rendah dari
kenaikannya yang sebesar 3,52%
(yoy) pada triwulan I 2019.
Berbeda dengan kondisi pada
triwulan I 2019, dimana volume
ekspor industri mengalami kenaikan
yang sangat bera i, yaitu sebesar
65,39% (yoy), dan nilai ekspornya
naik sebesar 9,12 (yoy), maka pada
triwulan II 2019 volume ekspornya
tercatat mengalami penurunan
sebesar 5,03% (yoy) dan nilai
ekspornya turun sebesar 5,45%
(yoy). Jika pada triwulan I 2019
volume ekspor Semen naik sebesar
85,55% (yoy) dan volume ekspor
Barang dari Semen dan Kapur untuk
Konstruksi naik sebesar 122,97%
(yoy), maka pada triwulan II 2019
volume ekspor semen mengalami
penurunan sebesar 5,45% dan
volume ekspor Barang dari Semen
dan Kapur untuk Konstruksi hanya
naik sebesar 32,06% (yoy)

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Industri yang Mengalami Perlambatan Pe umbuhan.
Pada triwulan II 2019
perlambatan pertumbuhan
terbesar terjadi pada Industri
Pengolahan Tembakau yang
melambat dari pertumbuhan
sebesar 16,10% (yoy) pada
triwulan I 2019 menjadi hanya
tumbuh sebesar 0,68% (yoy)
pada triwulan II 2019.
Perlambatan kedua terbesar
terjadi pada Industri Furnitur
yang melambat dari
pertumbuhan sebesar 12,89%
(yoy) pada triwulan I 2019
menjadi sebesar 5,81% (yoy)
pada triwulan II 2019.

Perlambatan cukup besar terjadi pada
Industri Kimia, Farmasi dan Obat
Tradisional yang melambat dari
pe umbuhan sebesar 11,53% (yoy)
pada triwulan I 2019 menjadi sebesar
5,04% (yoy) pada triwulan II 2019. Dan
perlambatan juga terjadi pada Industri
Logam Dasar yang melambat dari
pe umbuhan sebesar 8,59% (yoy)
pada triwulan I 2019 menjadi sebesar
3,40% (yoy) pada triwulan II 2019.
Setelah mengalami pe umbuhan
sebesar 16,10% (yoy) pada triwulan I
2019, Industri Pengolahan Tembakau
pada triwulan II 2019 hanya
mencatatkan pe umbuhan sebesar
0,68% (yoy). Perlambatan
pe umbuhan yang sangat bera i ini
sejalan dengan perlambatan
pe umbuhan produksi industri ini

Selain karena terjadinya kontraksi
pe umbuhan pada ketujuh kelompok
industri tersebut di atas, melambatnya
pe umbuhan industri nonmigas pada
triwulan II 2019 juga disebabkan karena
terjadinya perlambatan pe umbuhan
pada empat kelompok industri, yang
sebagian memegang peranan penting
dalam PDB industri nonmigas.
Pada triwulan II 2019 perlambatan
pe umbuhan terbesar terjadi pada
Industri Pengolahan Tembakau yang
melambat dari pe umbuhan sebesar
16,10% (yoy) pada triwulan I 2019
menjadi hanya tumbuh sebesar 0,68%
(yoy) pada triwulan II 2019. Perlambatan
kedua terbesar terjadi pada Industri
Furnitur yang melambat dari
pe umbuhan sebesar 12,89% (yoy)
pada triwulan I 2019 menjadi sebesar
5,81% (yoy) pada triwulan II 2019.
pada kelompok Industri Besar dan
Sedang (IBS). Jika pada triwulan I 2019
pe umbuhan produksi industri
Pengolahan Tembakau pada IBS
tercatat sebesar 17,19% (yoy), maka
pada triwulan II 2019 produksi IBS
industri ini mengalami kontraksi
pe umbuhan sebesar 1,04% (yoy).
Sementara itu produksinya dalam
kelompok IMK (industri manufaktur
mikro dan kecil), yang pada triwulan I
2019 mengalami penurunan sebesar
3,03% (yoy), pada triwulan II 2019
mengalami pe umbuhan positif
sebesar 2,05% (yoy).
Turunnya ekspor industri pengolahan
tembakau pada triwulan II 2019
merupakan salah satu penyebab
turunnya produksi industri ini pada
IBS. Pada triwulan II 2019
Edisi III - 2019 | 11
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volume ekspor industri Pengolahan
Tembakau turun sebesar 3,80%
terhadap volume ekspornya pada
triwulan II 2018. Sementara pada
periode yang sama nilai ekspornya
turun lebih besar, yaitu sebesar 5,01%.
Berdasarkan komoditi, penurunan
ekspor terutama terjadi pada

R o k o k K re t e k , d i m a n a v o l u m e
ekspornya turun sebesar 7,54% (yoy)
dan nilai ekspornya turun sebesar
15,07% (yoy). Sedangkan volume
ekspor Tembakau Olahan pada
triwulan II 2019 mengalami kenaikan
sebesar 20,65%, dimana nilai
ekspornya naik sebesar 38,56% (yoy).

Pada triwulan II 2019 pertumbuhan industri Furnitur melambat dari
sebesar 12,89% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi sebesar 5,81% (yoy)
pada triwulan II 2019. Melambatnya kembali pertumbuhan industri
Furnitur dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap
perkembangan industri Furnitur di masa mendatang.
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Perlambatan pe umbuhan yang
juga tinggi terjadi pada Industri
Furnitur. Pada triwulan II 2019
pe umbuhan industri Furnitur
melambat dari sebesar 12,89% (yoy)
pada triwulan I 2019 menjadi
sebesar 5,81% (yoy) pada triwulan II
2 0 1 9. M e l a m b a t n y a k e m b a l i
pe umbuhan industri Furnitur tentu
memprihatinkan, karena
dikhawatirkan akan berdampak
negatif terhadap perkembangan
industri Furnitur di masa
mendatang. Berbagai persoalan
memang masih terus dihadapi oleh
i n d u s t r i F u r n i t u r, d a r i m u l a i
kelangkaan bahan baku, rutinitas
kenaikan upah tenaga kerja, dan
masih diberlakukannya SVLK dari
produk hulu hingga produk hilir.
Melambatnya kembali pe umbuhan
industri furnitur di Indonesia pada
t r i w u l a n I I 2 01 9 d i p e r k i ra ka n
dipengaruhi oleh turunnya
permintaan dalam negeri terhadap
komoditi furnitur, karena pada
periode yang sama terjadi kenaikan
ekspor yang cukup bera i. Pada
triwulan II 2019 volume ekspor
industri furnitur mengalami
kenaikan sebesar 7,71% (yoy),
dimana nilai ekspornya naik lebih
besar lagi yaitu sebesar 9,96% (yoy).
Sementara itu, sejalan dengan
perlambatan pe umbuhannya yang
relatif tinggi dalam PDB,
perlambatan pe umbuhan produksi
furnitur juga terjadi, baik pada
Industri Besar dan Sedang (IBS)
maupun pada Industri Mikro dan
Kecil (IMK). Pada triwulan II 2019
pe umbuhan produksi IBS industri
Furnitur hanya tercatat sebesar

1,59% (yoy), jauh lebih rendah
dibandingkan dengan pe umbuhan
yang sebesar 12,92% (yoy) pada
t r i w u l a n I 2 01 9. B e g i t u j u g a
pe umbuhan produksi IMK industri
Furnitur tercatat sebesar 7,07%
(yoy) pada triwulan II 2019, lebih
re n da h d i b a n d i ng ka n de nga n
pe umbuhan yang sebesar 8,79%
(yoy) pada triwulan I 2019.
Perlambatan pe umbuhan juga
terjadi pada Industri Kimia, Farmasi
dan Obat Tradisional, setelah pada
triwulan I 2019 industri ini
mencatatkan pe umbuhan yang
relatif tinggi. Pada triwulan II 2019
pe umbuhan Industri Kimia,
Farmasi dan Obat Tradisional
tercatat sebesar 5,04% (yoy), lebih
rendah dari pe umbuhan sebesar
11,53% (yoy) pada triwulan I 2019.
Sebelumnya, selama tahun 2015
hingga triwulan II 2017 industri ini
selalu mencatatkan pe umbuhan
yang tinggi, namun sejak triwulan IV
2017 hingga triwulan III 2018 industri
ini mengalami kontraksi
pe umbuhan (penurunan) rata-rata
sebesar 4,4% (yoy), yang kemudian
kembali meningkat pada triwulan IV
2018 dan triwulan I 2019.
Te r j a d i n y a p e r l a m b a t a n
pe umbuhan pada Industri Farmasi,
P ro d u k O b at K i m ia da n O b at
Tradisional tidak saja disebabkan
karena terjadinya perlambatan
pe umbuhan pada industri Bahan
Kimia dan Barang dari Bahan Kimia,
teta pi j uga ka re na te r jad i nya
k o nt ra k s i p e u m b u h a n p a d a
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia
dan Obat Tradisional.
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Pada triwulan II 2019 pe umbuhan
industri Bahan Kimia dan Barang dari
Bahan Kimia tercatat sebesar 7,58%
(yoy), lebih rendah dari
pe umbuhan sebesar 13,42% (yoy)
pada triwulan I 2019. Sementara itu
pe umbuhan Industri Farmasi,
P ro d u k O b at K i m ia da n O b at
Tradisional pada triwulan II 2019
mencatatkan pe umbuhan negatif
sebesar 0,01% (yoy), sedangkan
pada triwulan I 2019 mengalami
pe umbuhan positif sebesar 8,11%
(yoy).
Te r j a d i n y a p e r l a m b a t a n
pe umbuhan yang sangat bera i
pada industri Bahan Kimia dan
Barang dari Bahan Kimia ini sejalan
dengan melambatnya pe umbuhan
produksi industri ini dalam kelompok
Industri Besar dan Sedang (IBS),
yang pada triwulan II 2019 tercatat
sebesar 7,58% (yoy) atau lebih
rendah dari pe umbuhan sebesar
7,77% (yoy) pada triwulan I 2019.
Namun tidak sejalan dengan
kelompok IMK, dimana produksi
industri Bahan Kimia dan Barang dari
Bahan Kimia pada triwulan II 2019
mencatat pe umbuhan sebesar
3,32% (yoy), atau lebih tinggi dari
pe umbuhan sebesar 2,26% (yoy)
pada triwulan I 2019.
Sementara itu kontraksi
pe umbuhan sebesar 1,86% (yoy)
pada industri Farmasi, Produk Obat
Kimia dan Obat Tradisional dalam
kelompok Industri Besar dan Sedang
(IBS) pada triwulan II 2019 terjadi
setelah pada triwulan I 2019 industri
ini mencatat pe umbuhan positif
sebesar 1,34% (yoy).
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Terjadinya kontraksi pe umbuhan
pada Industri Kayu, Barang dari Kayu
dan Gabus dan Barang Anyaman
dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
pada triwulan I 2019 nampaknya
dipengaruhi oleh penurunan nilai
ekspornya yang mencapai sebesar
10,97% (yoy), dimana pada periode
yang sama volume ekspornya juga
turun sebesar 3,25% (yoy).
Penurunan nilai ekspor ini terutama
terjadi pada nilai ekspor Kayu Lapis
yang turun sebesar 9,01% (yoy), dan
juga nilai ekspor Panel Kayu Lainnya
yang turun sebesar 24,38% (yoy).
Penurunan nilai ekspor juga terjadi
pada industri Kayu Olahan sebesar
13,67% (yoy), meskipun volume
ekspornya naik seSedangkan dalam
kelompok IMK, produksi industri
Farmasi, Produk Obat Kimia dan
Obat Tradisional pada triwulan II
2019 mencatatkan pe umbuhan
positif sebesar 5,53% (yoy), lebih
rendah dari pe umbuhan sebesar
8,45% (yoy) pada triwulan I 2019.
besar 6,28% (yoy).

Setelah mengalami
pertumbuhan sebesar 8,59%
(yoy) pada triwulan I 2019, pada
triwulan II 2019 Industri Logam
Dasar hanya mengalami
pertumbuhan sebesar 3,40%
(yoy). Perlambatan
pertumbuhan yang cukup
berarti ini sejalan dengan
perlambatan pertumbuhan
produksi industri ini pada
kelompok Industri Besar dan
Sedang (IBS).

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Setelah mengalami pe umbuhan
sebesar 8,59% (yoy) pada triwulan I
2019, pada triwulan II 2019 Industri
Logam Dasar hanya mengalami
pe umbuhan sebesar 3,40% (yoy).
Perlambatan pe umbuhan yang
cukup bera i ini sejalan dengan
perlambatan pe umbuhan produksi
indiustri ini pada kelompok Industri
Besar dan Sedang (IBS).Setelah
mengalami pe umbuhan sebesar
8,59% (yoy) pada triwulan I 2019,
pada triwulan II 2019 Industri Logam
Dasar hanya mengalami
pe umbuhan sebesar 3,40% (yoy).
Perlambatan pe umbuhan yang
cukup bera i ini sejalan dengan
perlambatan pe umbuhan produksi
industri ini pada kelompok Industri
Besar dan Sedang (IBS). Jika pada
t r i w u l a n I 2 01 9 p e u m b u h a n
produksi industri Logam Dasar pada
IBS tercatat sebesar 6,13% (yoy),
maka pada triwulan II 2019
pe umbuhan produksi IBS industri
ini hanya mencapai sebesar 3,40%
(yoy). Sementara itu produksi
industri ini dalam kelompok IMK
yang pada triwulan I 2019
mengalami penurunan sebesar
3,75% (yoy), pada triwulan II 2019
mengalami penurunan lebih besar
lagi, yaitu sebesar 26,09% (yoy).

Kenaikan pe umbuhan ini terutama
terjadi pada volume ekspor industri
Besi/Baja yang naiki dari
pe umbuhan sebesar 18,47% (yoy)
pada triwulan I 2019 menjadi
sebesar 47,42% (yoy) pada triwulan
II 2019. Namun pe umbuhan nilai
ekspor industri Besi/Baja mengalami
sedikit perlambatan, yaitu dari
pe umbuhan sebesar 25,58% (yoy)
pada triwulan I 2019 menjadi
sebesar 22,34% (yoy) pada triwulan
II 2019. Jauh lebih rendahnya
pe umbuhan nilai ekspor industri
Besi/Baja dibandingkan dengan
pe umbuhan volume ekspornya
diperkirakan karena turunnya harga
Besi/Baja Indonesia di pasar dunia.
Kenaikan pe umbuhan juga terjadi
pada volume ekspor industri Logam
Dasar Mulia yang meningkat dari
pe umbuhan sebesar 41,40% (yoy)
pada triwulan I 2019 menjadi
sebesar 44,90% (yoy) pada triwulan
II 2019. Membaiknya harga logam
dasar mulia dunia menyebabkan
pe umbuhan nilai ekspor industri ini
juga mengalami kenaikan, yaitu dari
pe umbuhan sebesar 11,64% (yoy)
pada triwulan I 2019 menjadi
sebesar 15,26% (yoy) pada triwulan
II 2019.

Namun, melambatnya pe umbuhan
produksi industri Logam Dasar pada
triwulan II 2019 tidak sejalan dengan
kinerja ekspornya. Jika pada
triwulan I 2019 volume ekspor
Logam Dasar hanya naik sebesar
11,19% (yoy), maka pada triwulan II
2019 mencatatkan kenaikan sebesar
33,42% (yoy).
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Nilai ekspor Minyak Kelapa Sawit, yang mendominasi sekitar 55%
dari nilai ekspor Industri Makanan, turun sebesar 18,68%, meskipun
volumenya naik sebesar 3,93% pada triwulan II 2019.
Selain berlanjutnya penurunan nilai
e k s p o r m i n ya k k e l a p a s a w i t ,
turunnya nilai ekspor industri
Makanan juga disebabkan masih
t u r u n n ya n i l a i e k s p o r U d a n g
Dibekukan, meski dengan tingkatan
yang lebih rendah. Pada triwulan II
2019 nilai ekspor Udang Dibekukan
turun sebesar 9,31% (yoy) dengan
volume ekspor yang juga turun
sebesar 0,90% (yoy). Selain itu,
pada triwulan II 2019 penurunan nilai
ekspor juga terjadi pada beberapa
komoditas utama lainnya, sepe i
Margarin dan Minyak Kelapa.
Berbeda dengan kondisi pada
triwulan I 2019, kondisi Industri
Makanan dalam negeri pada
triwulan II 2019 tidak lagi
mencatatkan kenaikan volume
impor, yang pada triwulan I 2019 naik
s ebe s ar 26,40% (yoy). Pada
triwulan II 2019 volume impor
industri makanan tercatat
mengalami penurunan yang cukup
bera i, yaitu sebesar 38,82% (yoy),
yang terutama terjadi pada komoditi
makanan olahan lainnya. Jika pada
triwulan I 2019 volume impor
makanan olahan lainnya naik sekitar
36,88% (yoy), maka pada triwulan II
2019 mengalami penurunan sebesar
58,06% (yoy), dimana nilai impornya
turun sebesar 37,95% (yoy).
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Naiknya volume ekspor industri
Makanan, pada triwulan II 2019
diduga telah mendorong
pe umbuhan produksi industri ini di
dalam negeri. Hal ini ditunjukkan
oleh peningkatan produksi Industri
Makanan pada kelompok IBS yang
pada triwulan II 2019 mencapai
sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi
dari pe umbuhan sebesar 1,36%
( y o y ) p a d a t r i w u l a n I 2 0 1 9.
Sementara pada kelompok IMK
mengalami pe umbuhan yang jauh
lebih tinggi, yaitu sebesar 9,25%
(yoy). Begitu juga kenaikan produksi
Industri Minuman pada triwulan II
2019 juga jauh lebih tinggi,
khususnya pada kelompok IBS, yang
mencapai sebesar 22,52% (yoy), dan
kelompok IMK yang tercatat sebesar
8,66% (yoy). Hal ini nampaknya
didukung oleh kenaikan ekspor
industri minuman, yang pada
triwulan II 2019 volume ekspornya
naik sebesar 13,51% (yoy), dimana
kenaikan terbesar disumbangkan
oleh volume ekspor Air Minum dan
Air Mineral yang pe umbuhannya
mencapai sebesar 36,56% (yoy).

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI
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Pe umbuhan Industri Nonmigas Pada Semester I 2019
Secara kumulatif pada semester I 2019 pertumbuhan industri
pengolahan nonmigas tercatat sebesar 4,38% (c to c), lebih rendah dari
pertumbuhannya pada semester I tahun 2018, yang sebesar 4,67% (c to c).
Ini merupakan pertumbuhan semester I terendah sejak tahun 2011.
Dengan pe umbuhan sebesar
3,98% (yoy) pada triwulan II 2019,
m a k a s e c a ra k u m u l a t i f p a d a
semester I 2019 pe umbuhan
industri pengolahan nonmigas
tercatat sebesar 4,38% (yoy), lebih
rendah dari pe umbuhannya pada
semester I tahun 2018, yang sebesar
4,67% (yoy). Pe umbuhan industri
pengolahan non migas pada
semester I 2019 ini merupakan

pe umbuhan semester I terendah
sejak tahun 2011. Lebih rendahnya
pe umbuhan industri non migas
pada semester I 2019, disebabkan
karena menurunnya kinerja pada
beberapa kelompok industri. Selain
terjadi pe umbuhan negatif
( kont ra ks i ) p a d a s e ke l om p o k
industri, juga terjadi perlambatan
p e u m b u h a n p a d a b e b e ra p a
kelompok industri lainnya.

Industri yang Mengalami Penurunan
(Kontraksi Pe umbuhan) Pada Semester I 2019
Pada Semester I 2019 terdapat 7
(tujuh) kelompok industri yang
mengalami pe umbuhan negatif
(penurunan). Penurunan terbesar
juga dialami oleh Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus dan
Barang Anyaman dari Bambu, Rotan
dan Sejenisnya, yang pada semester
I 2019 turun sebesar 8,21% (c to c).
Kemudian diikuti oleh kelompok
Industri Karet, Barang dari Karet dan
Plastik yang mencatatkan
pe umbuhan negatif sebesar
6,87% (c to c). Padahal pada
semester I 2018 kelompok industri
ini mencatatkan pe umbuhan
sebesar 7,35% (c to c).
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Penurunan terbesar berikutnya
terjadi pada kelompok industri Alat
Angkutan yang mengalami
pe umbuhan negatif sebesar
5,20% (yoy) pada semester I 2019
dari pe umbuhan sebesar 4,19% (c
to c) pada semester I 2018.
Penurunan (kontraksi pe umbuhan)
juga terjadi pada Industri Kulit,
Barang dari Kulit dan Alas Kaki yang
turun sebesar 3,86% (c to c) pada
Semester I 2019, dan Industri Barang
Galian bukan Logam yang turun
sebesar 3,64% (c to c).

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Berdasarkan data KBLI 2 Digit, kontraksi pe umbuhan pada Industri Alat
Angkutan tidak saja terjadi pada Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi
Trailer tetapi juga pada industri Alat Angkutan Lainnya. Pada Semester I 2019
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer mengalami kontraksi
pe umbuhan sebesar 5,30% (c to c) dari pe umbuhan negatif sebesar 0,51%
(c to c) pada semester I 2018. Sementara itu Industri Alat Angkutan Lainnya
mengalami kontraksi pe umbuhan sebesar 5,07% (c to c) pada semester I
2019 dari pe umbuhan positif sebesar 10,69% (c to c) pada semester I 2018.
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Terjadinya pertumbuhan
negatif pada Industri Barang
Logam; Komputer, Barang
Elektronik, Optik; dan
Peralatan Listrik pada
semester I 2019 disebabkan
oleh pertumbuhan negatif
Industri Barang Logam Bukan
Mesin dan Peralatannya yang
tercatat sebesar 4,55% (c to c),
dan juga oleh pertumbuhan
negatif Industri Komputer,
Barang Elektronik dan Optik
sebesar 4,00% (c to c).

Kontraksi pe umbuhan yang sudah
terjadi pada Industri Barang Logam;
Komputer, Barang Elektronik, Optik;
dan Peralatan Listrik sejak tahun
2018, kembali terjadi pada semester
I 2019, yaitu sebesar 1,07% (c to c).
Pada semester I 2018 kelompok
i n d ust r i i n i s uda h m e nga la m i
pe umbuhan negatif sebesar
0 , 9 7 % ( c t o c ) . Te r j a d i n y a
pe umbuhan negatif pada Industri
Barang Logam; Komputer, Barang
Elektronik, Optik; dan Peralatan
L i s t r i k p a d a s e m e s t e r I 2 01 9
disebabkan oleh pe umbuhan
negatif Industri Barang Logam
Bukan Mesin dan Peralatannya

yang tercatat sebesar 4,55% (c to
c), dan juga oleh pe umbuhan
negatif Industri Komputer, Barang
Elektronik dan Optik sebesar 4,00%
(c to c). Se dangkan Industri
Peralatan Listrik pada semester I
2019 mengalami pe umbuhan
positif sebesar 12,22% (c to c) dari
pe umbuhan negatif sebesar 1,12%
(c to c) pada semester I 2018.

Sebaliknya pada semester I 2018
Industri Barang Logam Bukan Mesin
dan Peralatannya mencatatkan
pe umbuhan positif sebesar 5,33%
(c to c) pada semester I 2018.
Sedangkan Industri Komputer,
Barang Elektronik dan Optik pada
semester I 2018 sudah mengalami
pe umbuhan negatif sebesar
10,36% (c to c), yang bahkan sudah
berlangsung sejak triwulan IV 2017.
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Industri yang Mengalami Perlambatan Pe umbuhan
Pada Semester I 2019
Selain karena terjadi pe umbuhan
negatif (kontraksi) pada tujuh
kelompok industri di atas,
melambatnya pe umbuhan industri
non migas pada semester I 2019 juga
disebabkan oleh terjadinya
perlambatan pe umbuhan pada
tiga (3) kelompok industri, yaitu
Industri Makanan dan Minuman;
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia
dan Obat Tradisional; dan Industri
Logam Dasar.
Perlambatan yang paling bera i
terjadi pada Industri Makanan dan
Minuman yang pe umbuhannya
melambat dari sebesar 10,64%
(c to c) pada semester I 2018

menjadi hanya sebesar 7,40% (c to
c ) p ada s e m e ste r I 2 01 9.
Perlambatan ini disebabkan karena
terjadinya perlambatan yang sangat
bera i pada Industri Makanan, yaitu
dari sebesar 10,66% (c to c) pada
semester I 2018 menjadi hanya
sebesar 6,79% (c to c) pada
semester I 2019. Sedangkan Industri
Minuman justru mengalami
kenaikan yang sangat bera i, yaitu
dari sebesar 9,93% (c to c) pada
semester I 2019 menjadi sebesar
22,74% (c to c) pada semester I 2019.
Padahal pada tahun 2017 industri
minuman mengalami pe umbuhan
negatif sebesar 3,72%.
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Lebih rendahnya pe umbuhan
Industri Makanan pada Semester I
2 0 1 9, d i b a n d i n g k a n d e n g a n
pe umbuhan pada Semester I 2018,
erat kaitannya dengan turunnya nilai
ekspor industri Makanan. Selama
semester I 2019 nilai ekspor industri
makanan mengalami penurunan
sebesar 13,25% (c to c), meskipun
volume ekspornya naik sebesar
6,92% (c to c). Penurunan ini
terutama disebabkan oleh
penurunan nilai ekspor Minyak Kelapa
Sawit yang mengalami penurunan
sebesar 16,97% (c to c) pada
semester I 2019, meskipun pada
periode yang sama volume
ekspornya naik sebesar 6,95%
(c to c).
Selain dipengaruhi oleh penurunan
e k s p o r M i n ya k Ke l a p a S a w i t ,
terjadinya penurunan ekspor Industri
Makanan juga disebabkan oleh
penurunan ekspor Udang Dibekukan
dan juga penurunan ekspor Margarin,
dimana pada semester I 2019

penurunan nilai ekspor Udang
Dibekukan tercatat sebesar 17,59%
(c to c), dengan volume ekspornya
juga turun sebesar 7,65% (c to c).
Pada periode yang sama nilai ekspor
Margarin tercatat turun sebesar
18,18% (c to c), dimana volume
ekspor komoditi Margarin naik
sebesar 0,97% (c to c).
Sementara itu pada periode yang
sama juga terjadi penurunan impor
pada industri Makanan secara
bera i, termasuk pada industri
Makanan Olahan Lainnya. Pada
Semester I 2019 nilai impor Industri
Makanan tercatat turun sebesar
10,09% (c to c), dimana nilai impor
industri Makanan Olahan Lainnya
turun sebesar 24,52% (c to c). Pada
periode yang sama penurunan
volume impor Industri Makanan
tercatat sebesar 14,78% (c to c),
dimana volume impor industri
Makanan Olahan Lainnya turun lebih
besar lagi, yaitu sebesar 25,55%
(c to c).

Industri yang Mengalami Kenaikan Pe umbuhan
Pada Semester I 2019
Pe umbuhan te inggi dialami oleh
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang
mengalami pe umbuhan sebesar
19,86% (c to c) pada semester I 2019,
dari pe umbuhan sebesar 6,96% (c
to c) pada semester I 2018.
Kemudian diikuti oleh kelompok
Industri Ke as dan Barang dari
Ke as, Percetakan dan Reproduksi
Media Rekaman sebesar 10,87% (c to
c) dari pe umbuhan negatif sebesar
4,52% (c to c) pada semester I 2018;
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Kemudian Industri Furnitur sebesar
9,35% (c to c) pada semester I 2019
dari pe umbuhan sebesar 2,45% (c
to c) pada semester I 2018.
Kenaikan pe umbuhan juga terjadi
pada kelompok Industri Kimia,
Farmasi dan Obat Tradisional
s e b e s a r 8 ,1 9 % ( c t o c ) d a r i
pe umbuhan negatif sebesar
4,57% (c to c) pada semester I 2018;

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

se a kelompok Industri Pengolahan
Tembakau sebesar 8,01% (c to c)
dari pe umbuhan negatif sebesar
0,65% (c to c) pada semester I 2018.
Pe umbuhan tinggi pada Industri
Tekstil dan Pakaian Jadi terutama
disumbangkan oleh Industri Pakaian
Jadi yang mengalami pe umbuhan

Meningkatnya permintaan dalam
negeri yang antara lain terkait
dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri
merupakan pendorong u tama
terjadinya kenaikan pe umbuhan
industri ini, khususnya Pakaian Jadi.
Selain itu membaiknya
perekonomian Amerika Serikat dan
negara-negara impo ir utama
lainnya juga berperan penting dalam
tercapainya pe umbuhan yang
relatif tinggi ini,

sebesar 24,53% (c to c) pada
s e m e s t e r I 2 0 1 9. S e d a n g k a n
pe umbuhan tinggi pada kelompok
Industri Ke as dan Barang dari
Ke as, Percetakan dan Reproduksi
Media Rekaman terutama
disumbangkan oleh Industri
Pencetakan dan Reproduksi Media
Rekaman sebesar 22,59% (c to c).

yang didorong oleh kenaikan ekspor
industri Tekstil nasional. Pada
semester I 2019 volume ekspor
Tekstil naik sebesar 11,72% (c to c),
dimana nilai ekspornya naik sebesar
1,36% (yoy). Namun volume ekspor
Pakaian Jadi turun sebesar 4,7%
(yoy), dan nilai ekspornya turun
sebesar 1,24% (yoy) pada semester I
2019.
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Perkembangan Ekspor Dan Impor
Industri Pengolahan Nonmigas
Setelah mengalami penurunan yang
cukup bera i (-19,50%) pada Juni
2 0 1 9, n i l a i e k s p o r I n d u s t r i
Pengolahan Nonmigas kembali
meningkat tinggi pada Juli 2019.
Pada bulan Juli 2019 nilai ekspor
Industri Pengolahan Nonmigas
tercatat sekitar USD 11,51 miliar,

atau naik sebesar 27,47% terhadap
nilai ekspor bulan Juni 2019, yang
sebesar USD 9,03 miliar. Namun jika
dibandingkan dengan nilai ekspor
pada bulan Juli 2018 (USD 11,84
miliar), nilai ekspor industri
nonmigas pada Juli 2019 mengalami
penurunan sebesar 2,75%.

Sementara itu pada Juli 2019 nilai
impor Industri Pengolahan
Nonmigas, yang tercatat sebesar
U S D 1 2 , 7 9 m i l i a r, m e n g a l a m i
kenaikan yang jauh lebih besar, yaitu
sebesar 41,76% terhadap nilai impor
bulan Juni 2019 yang sebesar USD
9,02 miliar. Namun terhadap nilai
impor bulan Juli 2018 nilai impor
pada Juli 2019 mengalami
penurunan sebesar 11,97% (yoy).

Kenaikan yang jauh lebih besar pada
nilai impor menyebabkan kembali
terjadinya de sit neraca
perdagangan Industri Pengolahan
Nonmigas pada bulan Juli 2019, yaitu
sebesar USD 1,28 miliar, setelah pada
bulan Juni 2019 mengalami surplus
perdagangan sekitar USD 8,45 juta.
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Kenaikan nilai impor terjadi pada
s emua golongan penggunaan
barang, dimana persentase
kenaikan terbesar terjadi pada
impor Barang Modal. Pada Juli 2019
nilai impor barang modal yang
sekitar USD 2,78 miliar, mengalami
kenaikan sebesar 60,73% terhadap
nilai impornya yang sekitar USD 1,73
miliar pada Juni 2019. Nilai impor
bahan baku/penolong yang sekitar
USD 11,27 miliar pada Juli 2019
merupakan kenaikan sekitar 29,01%
terhadap nilai impor bulan Juni 2019
ya ng s e k ita r U S D 8 , 74 m i l ia r.
S e m e nt a r a i t u i m p o r b a r a n g
konsumsi yang sebesar USD 1,46
miliar merupakan kenaikan sebesar
42,15% terhadap nilai impornya pada
b u l a n J u n i 2 0 1 9. M e s k i p u n
demikian, dengan kenaikan sebesar
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42,15% (m to m) tersebut, maka
pada periode Januari-Juli 2019 nilai
impor barang konsumsi tercatat
mengalami penurunan sebesar
10,22% (yoy), yang merupakan
penurunan terbesar di antara impor
tiga golongan penggunaan barang.
Terjadinya penurunan impor barang
konsumsi merupakan kondisi yang
menggembirakan, karena dalam dua
tahun terakhir ini kecenderungan
peningkatan impor barang konsumsi
sangat mengkhawatirkan. Hal ini
tidak saja terkait dengan
membengkaknya de sit neraca
perdagangan luar negeri, tetapi juga
terkait dengan terancamnya tingkat
daya saing produk-produk industri
dalam negeri.
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Turunnya impor barang konsumsi
menyebabkan turunnya kembali
kontribusi impor barang konsumsi
dalam total impor Indonesia. Pada
Januari-Juli 2019 peranan barang
konsumsi dalam total impor turun
menjadi sekitar 9,10% dari sebesar
9,22% pada Januari-Juli 2018.
Meskipun demikian, sebagai
pembanding, pada tahun 2015
kontribusi barang konsumsi dalam
total impor Indonesia masih sekitar
7, 6 2 % . N a m u n , p e n u r u n a n
kontribusi juga terjadi pada impor
bahan baku/penolong,

dimana pada Januari-Juli 2019
kontribusi golongan barang ini turun
m e n jad i s e b e s a r 74 , 5 8 % da r i
sebesar 75,03% pada Januari-Juli
2018. Penurunan impor bahan baku
yang cukup besar (9,55%) dalam
periode Januari-Juli 2019 erat
kaitannya dengan melambatnya
pe umbuhan sektor industri
nonmigas dalam semester I 2019 ini.
Sementara itu kontribusi impor
barang modal, yang naik menjadi
sebesar 16,32% pada Januari-Juli
2019, diperkirakan lebih terkait
dengan pembangunan infrastruktur
dalam negeri.

Edisi III - 2019 | 27

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Perkembangan Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas
Menurut Komoditi
Pada Juli 2019, dari 20 komoditi
penghasil ekspor terbesar sebanyak
delapan belas (18) komoditi
mengalami kenaikan nilai ekspor
terhadap nilai ekspornya pada Juni
2019, dan hanya dua (2) komoditi
yang mengalami penurunan nilai
ekspor. Kenaikan nilai ekspor
terbesar terjadi pada komoditi
Pakaian Jadi (konveksi) dari Tekstil
dan Kendaraan Bermotor Roda 4
dan Lebih, yang masing-masing naik
sebesar USD 252,15 juta (57,13%)
dan USD 200,07 juta (79,51%).
Sedangkan komoditi yang
mengalami penurunan nilai ekspor
adalah Logam Dasar Mulia dan
komoditi Barang Perhiasan Dan
Barang Berharga,
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yang masing-masing turun sebesar
USD 86,19 juta (14,69%) dan USD
24,67 juta (12,98%).
S e c a ra p e rs e nt a s e , ke n a i k a n
terbesar nilai ekspor pada Juli 2019
terjadi pada komoditi Kendaraan
Bermotor Roda 4 dan Lebih, yang
nilai ekspornya naik sekitar 79,51%
(m to m) dari nilai ekspornya pada
Juni 2019. Kenaikan nilai ekspor
terbesar selanjutnya terjadi pada
komoditi Bubur Ke as (Pulp), yang
naik sekitar 62,83% (m to m).

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Namun, jika nilai ekspor bulan juli 2019
dibandingkan dengan nilai ekspor
pada Juli 2018, kenaikan nilai ekspor
te inggi dicapai oleh komoditi
Logam Dasar Mulia yang naik sebesar
USD 144,86 juta (40,71%). Diikuti
oleh Kendaraan Bermotor Roda 4 dan
Lebih sebesar USD 91,49 juta
(25,40%). Kemudian Besi/Baja
sebesar USD 83,80 juta (14,64%).

Secara tahunan (yoy), komoditi yang
juga mengalami kenaikan nilai
ekspor cukup besar adalah Barang
Perhiasan Dan Barang Berharga
sebesar USD 80,76 juta (95,23%)
dan Bubur Ke as (Pulp) sebesar
USD 29,30 juta (11,34%).
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Sepe i biasanya, penyumbang nilai
ekspor terbesar masih diperoleh dari
ekspor Minyak Kelapa Sawit yang
pada Juli 2019 mencapai sekitar USD
1,24 miliar, naik sebesar 13,64%
terhadap nilai ekspor Juni 2019
(sekitar USD 1,09 miliar). Masih
berlangsungnya koreksi harga
minyak kelapa sawit dunia
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se a menurunnya daya saing
minyak kelapa sawit Indonesia
menyebabkan nilai ekspor Minyak
Kelapa Sawit pada Juli 2019 lebih
rendah sebesar 22,68% dari nilai
ekspor Juli 2018, sementara pada
periode yang sama penurunan
volume ekspornya tercatat sebesar
3,35% (yoy).
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Secara kumulatif pada periode Januari-Juli 2019 nilai ekspor sektor
industri mengalami penurunan sebesar 4,28% (c to c). Meskipun
persentase penurunan nilai impor lebih besar, yaitu sebesar 6,75% (c to
c), namun pada Januari-Juli 2019 neraca perdagangan sektor industri
pengolahan tetap mengalami deﬁsit, yaitu sekitar USD 6,90 miliar.
Pada Juli 2019 nilai ekspor kedua
terbesar diperoleh dari ekspor
Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
sekitar USD 693,49 juta, yang naik
sebesar 57,13% terhadap nilai ekspor
Juni 2019. Nilai ekspor terbesar
berikutnya be urut-turut dihasilkan
dari ekspor Besi/Baja sebesar USD
656,18 juta; Peralatan Listrik sebesar
USD 485,85 juta; Kimia Dasar
Organik Yang bersumber Dari Hasil
Pe anian sebesar USD 402,59 juta;
dan Karet Remah (Crumb Rubber)
sebesar USD 375,37 juta.
Akibat penurunan nilai ekspor yang
relatif besar pada bulan Februari,
April, dan Juni 2019, maka secara
kumulatif pada periode Januari-Juli
2019 nilai ekspor sektor industri
mengalami penurunan sebesar
4,28% (c to c). Meskipun persentase
penurunan nilai impor lebih besar,
yaitu sebesar 6,75% (c to c), namun
pada Januari-Juli 2019 neraca
p e rd a g a n g a n s e k t o r i n d u s t r i

p e ngola ha n teta p m e nga la m i
de sit, yaitu sekitar USD 6,90 miliar,
namun lebih kecil dari de sit pada
periode yang sama tahun 2018 yang
sebesar USD 9,38 miliar.
Sementara itu pada periode JanuariJuli 2019 dari 20 komoditi ekspor
terbesar, sebanyak 13 komoditi
mengalami penurunan nilai ekspor
dibandingkan dengan nilai ekspor
pada periode yang sama tahun 2018.
Penurunan nilai ekspor terbesar
masih dialami oleh komoditi Minyak
Kelapa sawit sebesar USD 1,85 miliar
(17,86%), kemudian diikuti oleh Kimia
Dasar Organik Yang bersumber Dari
Hasil Pe anian yang turun sebesar
USD 518,99 juta (16,88%); Karet
Re ma h ( cr u m b r u bb e r ) t u r u n
sebesar USD 291,04 juta (12,20%);
Sepatu Olahraga yang turun sekitar
USD 242,94 juta (14,91%); dan
Perlengkapan Komputer sebesar
USD 224,09 juta (21,85%).
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S e m e nta ra it u kom o d it i ya ng
menyumbang kenaikan nilai ekspor
terbesar pada Januari-Juli 2019
adalah Besi/Baja, yaitu sebesar USD
784,08 juta (22,38%). Dalam
periode ini kenaikan nilai ekspor
pada Besi Baja tercatat melebihi
kenaikan nilai impor Besi/Baja yang
t idak ter lalu be s ar, me skipun
komoditi ini masih mendominasi
impor sektor industri Indonesia.
Dengan kenaikan nilai ekspor
Besi/Baja sebesar USD 784,08 juta
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s e l a m a J a n u a r i – J u l i 2 0 1 9,
sementara kenaikan nilai impornya
hanya sebesar USD 106,03 juta,
maka pada Januari – Juli 2019 de sit
neraca perdagangan komoditi
Besi/Baja turun menjadi sekitar USD
2,38 miliar dari sebesar USD 3,05
miliar pada Januari – Juli 2018.
Sebelumnya, de sit neraca
perdagangan komoditi Besi/Baja
pada seluruh tahun 2018 (USD 5,35
miliar) lebih tinggi dari de sit
sebesar USD 5,14 miliar pada seluruh
tahun 2017.
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Perkembangan Impor Industri Pengolahan Nonmigas
Menurut Komoditi
Pada Juli 2019, dari 20 komoditi
i m p o r t e r b e s a r, s e b a n ya k 1 9
komoditi mengalami kenaikan nilai
impor terhadap nilai impor Juni 2019.
Sedikitnya terdapat lima (5) komoditi
industri yang mengalami kenaikan
nilai impor paling besar pada Juli
2019, dibandingkan dengan nilai
impor Juni 2018. Kenaikan nilai
impor terbesar terjadi pada komoditi
Mesin Untuk Keperluan Umum
sebesar USD 505,83 juta (66,36%).
Kemudian diikuti oleh kenaikan pada
komoditi Besi/Baja dan komoditi
Mesin Untuk Keperluan Khusus,

yang masing-masing mengalami
kenaikan nilai impor sebesar USD
450,37 juta (71,50%) dan USD
339,44 juta (58,50%). Kenaikan
impor yang cukup besar pada ketiga
komoditi tersebut di atas
nampaknya masih terkait erat
dengan kegiatan pembangunan
infrastruktur dalam negeri yang
meningkat pesat dalam beberapa
tahun terakhir ini. Disamping itu
juga sedikit terkait dengan
meningkatnya kegiatan di sektor
pe ambangan dan sektor industri
pengolahan.
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Kenaikan nilai impor terbesar lainnya
terjadi pada Peralatan Listrik
sebesar USD 272,78 juta (50,41%).
Dan juga pada komoditi Peralatan
Komunikasi Lainnya yang naik
sebesar USD 257,80 juta (90,90%).
Sejalan dengan penurunan nilai
ekspor sektor industri, secara
kumulatif pada periode Januari-Juli
2019 nilai impor sektor industri juga
mengalami penurunan yang cukup
bera i, yaitu sekitar USD 5,69 miliar
(6,75%).

Sementara itu pada periode yang sama
juga terdapat 5 komoditi yang
mengalami kenaikan nilai impor yang
relatif tinggi. Kenaikan nilai impor
te inggi terjadi pada komoditi Mesin
Untuk Keperluan Umum yang mencapai
sebesar USD 979,71 juta (15,37%),
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Dari 20 komoditi pelaku impor
terbesar, tercatat sebanyak 15
komoditi mengalami penurunan nilai
impor. Penurunan nilai impor
terbesar dialami oleh komoditi Mesin
Untuk Keperluan Khusus sebesar
USD 846,35 juta (13,66%). Kemudian
diikuti oleh Makanan Olahan Lainnya
yang turun sebesar USD 791,79 juta
(26,04%); dan Kimia Dasar Organik
Yang Bersumber Dari Minyak yang
turun sebesar USD 547,42 juta
(24,31%).

dimana pada tahun 2018 nilai impor
komoditi ini mengalami kenaikan
sebesar 27,87%. Kenaikan nilai impor
te inggi berikutnya terjadi pada
komoditi Besi/Baja sebesar USD
106,03 juta atau naik 1,62% (c to c).
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Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas
Kenaikan nilai ekspor
Menurut Negara Tujuan
Terjadinya kenaikan nilai ekspor hasil
industri Indonesia pada Juli 2019,
disebabkan karena hampir semua
n e g a ra t u j u a n u t a m a e k s p o r
Indonesia mengalami kenaikan,
kecuali ke Singapura, Taiwan, dan
Yunani. Kenaikan nilai ekspor ini
terjadi di tengah berlanjutnya
ketegangan hubungan dagang dan
sejumlah risiko geopolitik yang
semakin menekan volume
perdagangan dan pe umbuhan
e kon om i d u n ia . M e la m b at nya
pe umbuhan ekonomi Amerika
Serikat dan rendahnya pe umbuhan
ekonomi Eropa, Jepang, Tiongkok
dan India ternyata tidak berdampak
negatif terhadap kinerja ekspor
Indonesia pada bulan Juli 2019,
meskipun pelemahan ekonomi
g l o b a l t e r u s m e n e k a n h a rg a
komoditas dunia.
Pada Juli 2019 nilai ekspor Indonesia
ke Amerika Serikat mengalami
kenaikan sebesar USD 492,33 juta
(46,73%) terhadap nilai ekspornya
pada Juni 2019. Kenaikan nilai ekspor
i n i m e r u p a k a n ke n a i k a n n i l a i
te inggi di antara negara-negara
tujuan utama ekspor Indonesia.
Secara tahunan (year on year) nilai
ekspor ke AS pada Juli 2019
(terhadap nilai ekspor Juli 2018)
mencatatkan kenaikan, sebesar USD
40,30 juta (2,68%).

Indonesia pada Juli 2019 terjadi
di tengah berlanjutnya
ketegangan hubungan dagang
dan sejumlah risiko geopolitik
yang semakin menekan volume
perdagangan dan pertumbuhan
ekonomi dunia.

Pada Juli 2019 nilai ekspor ke
Tiongkok juga mengalami kenaikan
yang cukup bera i, yaitu sebesar
USD 311,41 juta (26,56%) terhadap
nilai ekspornya pada Juni 2019. Hal
ini menjadikan kenaikan nilai ekspor
bulanan (m to m) ke negara China
kembali menjadi nomor dua (2)
terbesar di antara negara-negara
tujuan ekspor Indonesia. Secara
tahunan (year on year) nilai ekspor
ke negara ini pada Juli 2019 juga
tercatat mengalami kenaikan yang
relatif tinggi, yaitu sebesar USD
42,53 juta (2,95%).
Secara persentase, di antara dua
puluh (20) negara tujuan ekspor
utama industri pengolahan
nonmigas, kenaikan nilai ekspor
bulanan (m to m) terbesar pada Juli
2019 adalah ke India yaitu sebesar
54,27% (m to m). Kenaikan nilai
ekspor terbesar berikutnya adalah
ke Inggris sebesar 53,74% (m to m),
yang diikuti oleh kenaikan nilai
ekspor ke Amerika Serikat sebesar
46,73% (m to m) dan ke Jerman
sebesar 45,21% (m to m).
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Sementara itu kenaikan nilai ekspor
yang cukup bera i juga terjadi ke
Jepang. Pada Juli 2019 nilai ekspor
hasil industri ke negara ini, yang
mencapai sekitar USD 1,01 miliar.
Nilai ekspor ini naik sebesar 29,33%
terhadap nilai ekspor pada Juni 2019,
namun lebih rendah sebesar 11,1%
terhadap nilai ekspor pada Juli 2018.
Sedikit membaiknya perekonomian
Jepang pada triwulan II 2019
merupakan salah satu faktor penting
yang meningkatkan nilai ekspor
industri pengolahan nonmigas ke
negara tersebut. Pada triwulan II
2019 pe umbuhan ekonomi Jepang
t e rc a t a t s e b e s a r 1 , 2 % ( yoy ) ,
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meningkat dibandingkan dengan
pe umbuhan ekonomi pada
triwulan I 2019 yang sebesar 1,1%
(yoy). Meningkatnya pe umbuhan
ekonomi Jepang ini didorong oleh
kenaikan aktivitas konsumsi
menjelang kenaikan pajak konsumsi.
Kenaikan nilai ekspor juga terjadi ke
Malaysia. Pada Juli 2019 nilai ekspor
hasil industri ke negara ini tercatat
sekitar USD 530,09 juta, yang tidak
saja naik sebesar 17,26% terhadap
nilai ekspor pada Juni 2019, tetapi
juga naik terhadap nilai ekspor pada
Juli 2018, sebesar 4,31% (yoy).
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Pe umbuhan Investasi Industri Pengolahan Nonmigas
Setelah meningkat terus hingga
triwulan I 2018, dan mencapai
pe umbuhan rata-rata sebesar
6,67% pada tahun 2018,
pe umbuhan investasi sik
( P e m b e n t u k a n M o d a l Te t a p
Domestik Bruto) dalam Produk
Domestik Bruto (PDB) mengalami
perlambatan pada triwulan I dan
triwulan II 2018, yaitu masingmasing tercatat sebesar 5,03% (yoy)
pada triwulan I 2019 dan sebesar
5,01% (yoy) pada triwulan II 2019.
Sehingga secara kumulatif
pe umbuhan investasi sik pada
semester I 2019 hanya mencapai
sebesar 5,02% (c to c), jauh lebih
re n da h d i b a n d i ng ka n de nga n
pe umbuhan sebesar 6,88% (c to c)
pada semester I 2018.
Sejalan dengan lebih rendahnya
pe umbuhan investasi sik dalam
PDB selama triwulan II 2019, investasi
di Sektor Industri juga tidak
mengalami pe umbuhan yang
bera i. Kondisi investasi di sektor
industri ini menimbulkan
kekhawatiran di saat sektor industri
pengolahan sedang mengalami
perlambatan pe umbuhan yang
cukup bera i.
Sepe i halnya pada triwulan I 2019,
pada triwulan II 2019 kenaikan
investasi sik dalam PDB tidak saja
disebabkan oleh pe umbuhan
investasi dalam bentuk bangunan,
tetapi juga didukung oleh investasi
dalam bentuk nonbangunan.

Namun, pe umbuhan investasi
berbentuk Mesin dan Perlengkapan
pada triwulan II 2019 diperkirakan
masih terkait dengan implementasi
pembangunan infrastruktur di dalam
negeri, dan tidak banyak berupa
barang modal bagi sektor industri
pengolahan. Hal ini menunjukkan
bahwa investasi sik untuk sektor
industri belum menunjukkan
perbaikan yang bera i hingga
t r i w u l a n I I 2 01 9. A p a l a g i
pe umbuhan investasi sik dalam
bentuk Mesin dan Perlengkapan
pada triwulan I 2019 dan triwulan II
2019 mengalami perlambatan, yaitu
masing-masing tercatat hanya
sebesar 8,4% (yoy) dan 9,87% (yoy),
yang jauh lebih rendah dibandingkan
dengan pe umbuhannya pada
triwulan I 2018 dan triwulan II 2018
yang masing-masing s ebe s ar
23,73% (yoy) dan 22,48% (yoy).

Sejalan dengan lebih rendahnya
pertumbuhan investasi ﬁsik
dalam PDB selama triwulan II
2019, investasi di Sektor Industri
juga tidak mengalami
pertumbuhan yang berarti.
Kondisi investasi di sektor
industri ini menimbulkan
kekhawatiran di saat sektor
industri pengolahan sedang
mengalami perlambatan
pertumbuhan yang cukup
berarti.
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Pada triwulan II 2019 realisasi
penanaman modal asing (PMA) di
sektor industri hanya naik sebesar
0,27% (yoy) terhadap realisasinya
pada triwulan II 2018, setelah pada
triwulan I 2019 turun sebesar 39,33%
(yoy). Kondisi ini sejalan dengan
realisasi PMA secara keseluruhan,
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yang pada triwulan II hanya tercatat
sekitar USD 6,99 miliar. Realisasi
PMA ini lebih rendah sebesar 2,09%
dari realisasi PMA pada triwulan II
2018 yang sebesar USD 7,14 miliar,
dan juga lebih rendah 2,81% dari
realisasi PMA pada triwulan I 2019
yang sekitar USD 7,19 miliar.

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Cenderung turunnya realisasi PMA
Sektor Industri sejak triwulan II 2017
cukup mengkhawatirkan, karena
akan menghambat pe umbuhan
sektor industri pada tahun-tahun
mendatang. Kekhawatiran
be ambah karena penurunan
realisasi PMA terutama terjadi pada
industri-industri andalan, sepe i
Industri Kimia dan Farmasi yang
pada triwulan II 2019 turun sebesar
26,65% (yoy), Industri Makanan
turun sebesar 10,39% (yoy), dan
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki
yang turun sebesar 81,85 % (yoy).
Secara tahunan (year on year)
persentase penurunan investasi
P M A ya n g c u k u p b e s a r p a d a
triwulan II 2019 juga terjadi pada
industri Ke as dan Percetakan
sebesar 74,52% (yoy). Penurunan
investasi juga terjadi pada Industri
K a y u , s e b e s a r 5 8 ,1 7 % ( y o y ) .

Sementara itu realisasi PMA pada
Industri Kendaraan Bermotor & Alat
Transpo asi Lain yang tercatat
sebesar USD 332,80 juta pada
triwulan II 2019 merupakan kenaikan
sebesar 173,46% (yoy) terhadap
realisasi PMA-nya yang sebesar USD
121,70 juta pada triwulan II 2018.
Sementara itu jika dilihat menurut
jenis industri, realisasi investasi PMA
terbesar pada triwulan II 2019
dicapai pada Industri Logam, Mesin
& Elektronik Dan Industri Instrumen
Kedokteran, Presisi & Optik & Jam
yang mencapai sebesar USD 1,04
miliar. Realisasi investasi ini naik
sebesar 33,42% terhadap realisasi
investasi pada triwulan II 2018.
Realisasi investasi PMA terbesar
berikutnya dicapai oleh industri
Kimia dan Farmasi sebesar USD
391,10 juta, namun turun sekitar
26,65% dari realisasi investasinya
pada triwulan II 2018.
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Sementara itu pada triwulan II 2019
realisasi PMDN Sektor Industri
tercatat sekitar Rp 22,20 triliun, atau
naik sebesar 37,9% (q to q) dari
realisasi PMDN triwulan I 2019 yang
sekitar Rp 16,10 triliun. Namun
terhadap realisasi PMDN triwulan II
2018, realisasi PMDN sektor industri
pada triwulan II 2019 turun sebesar
10,32% (yoy). Penurunan realisasi
investasi dari dalam negeri ini sudah
berlangsung sejak triwulan II 2017,
dan untuk seluruh tahun 2018
realisasi PMDN turun sekitar 15,67%.

Dibandingkan dengan triwulan II
2018 (secara tahunan) persentase
penurunan investasi PMDN yang
paling besar pada triwulan II 2019
terjadi pada Industri Barang Dari
Kulit & Alas Kaki yang mencapai
sebesar 90,06% (yoy). Penurunan
investasi yang besar juga terjadi
pada Industri Tekstil, yaitu sebesar
71,37% (yoy). Sementara itu realisasi
PMDN pada Industri Kayu yang
tercatat sebesar Rp 667,50 miliar
pada triwulan II 2019 merupakan
kenaikan sebesar 120,01% (yoy)
terhadap realisasi PMDN-nya yang
sebesar Rp 303,40 miliar pada
triwulan II 2018.
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Dilihat menurut jenis industri,
realisasi investasi PMDN terbesar
pada triwulan II 2019 terjadi pada
Industri Makanan, yang mencapai
sekitar Rp 12,33 triliun. Realisasi
PMDN di industri ini mengalami
penurunan sebesar 0,28% (yoy)
terhadap investasi PMDN-nya pada
triwulan II 2018. Investasi te inggi
berikutnya terjadi pada
Industri Kimia dan Farmasi

sekitar Rp 3,61 triliun yang naik
sebesar 18,95% (yoy) terhadap
realisasi investasi pada triwulan II
2018. Kemudian diikuti oleh investasi
pada Industri Logam, Mesin &
Elektronik Dan Industri Instrumen
Kedokteran, Presisi & Optik & Jam
sekitar Rp 2,18 triliun, turun sebesar
14,93% (yoy). Setelah itu industri
Kayu sebesar Rp 667,50 miliar, yang
naik sebesar 120,01% (yoy).

Secara kumulatif pada semester I
2019, persentase penurunan PMDN
terbesar terjadi pada Industri
Barang Dari Kulit & Alas Kaki, yang
turun sebesar 85,12% (yoy), yang
kemudian diikuti oleh Industri Tekstil
sebesar 65,79% (yoy).

Sementara itu realisasi PMDN
Industri Kayu, yang pada semester I
2019 tercatat sekitar Rp 1,14 triliun,
m e r u p a ka n ke na i ka n s e b e s a r
78,78% (yoy) dari realisasi
investasinya pada semester I 2018.
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Indeks Harga Produsen (IHP) Sektor Industri Pengolahan
Kenaikan harga (inﬂasi) barang-barang industri pada triwulan II
2019 tercatat hanya sebesar 1,95% (yoy). Tingkat inﬂasi tersebut
lebih rendah dari inﬂasi sebesar 2,06% (yoy) pada triwulan I 2019.
Berdasarkan Indeks Harga Produsen
(IHP), kenaikan harga (in asi)
b a ra n g - b a ra n g i n d u s t r i p a d a
triwulan II 2019 tercatat hanya
sebesar 1,95% (yoy), atau sebesar
0,25% (q to q). Tingkat in asi pada
triwulan II 2019 tersebut lebih rendah
dari in asi sebesar 2,06% (yoy) pada
triwulan I 2019, dan juga lebih rendah
dari in asi sebesar 0,40% (q to q)
pada triwulan I 2019.
Tingkat in asi industri pada triwulan
II 2019 juga lebih rendah dari tingkat
in asi sebesar 2,63% (yoy) pada
triwulan II 2018. Hal ini menunjukkan
b a h w a p e r m i nt a a n t e r h a d a p
produk-produk industri secara
keseluruhan selama triwulan II 2019
lebih rendah dibandingkan dengan
permintaan pada triwulan II 2018.
Hal ini juga menjadi indikasi tentang
relatif lebih rendahnya permintaan
terhadap produk-produk industri
nasional di pasar dalam negeri, yang
antara lain disebabkan oleh masih
maraknya barang-barang impor
dengan harga yang lebih rendah.

Pada triwulan II 2019 hampir semua
subsektor mengalami in asi, kecuali
Subsektor Industri Penggilingan
Padi, Tepung, dan Pakan Ternak yang
mengalami de asi sebesar 0,17%
(yoy). Subsektor yang mengalami
in asi paling tinggi adalah Industri
Pemintalan dan Pe enunan Tekstil
yang mengalami in asi sebesar
4,64% (yoy), yang lebih tinggi
dibandingkan dengan in asinya
pada triwulan II 2018 yang sebesar
3,58% (yoy). In asi yang tinggi juga
terjadi pada Subsektor Industri
Me sin, Listrik, Elektronik dan
Perlengkapannya dengan in asi
sebesar 4,57% (yoy), juga lebih
tinggi dibandingkan dengan
in asinya pada triwulan II 2018 yang
sebesar 1,76% (yoy).
In asi tinggi berikutnya terjadi pada
Subsektor Industri Minuman dan
Rokok sebesar 3,58% (yoy);
Subsektor Industri Kimia Dasar,
Bahan Kimia, dan Barang dari Bahan
Kimia dengan in asi sebesar 3,26%
(yoy); dan Subs ektor Industri
Barang-Barang dari Logam sebesar
3,21% (yoy), yang lebih rendah
dibandingkan dengan in asinya
pada triwulan II 2018 yang sebesar
3,42% (yoy).
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Jika dibandingkan dengan dua sektor lainnya, yaitu sektor Pe anian dan sektor
Pe ambangan & Penggalian, maka in asi tahunan (year on year) harga
produsen Industri Pengolahan pada triwulan II 2019 berada di atas in asi sektor
Pe ambangan & Penggalian, dan juga sektor Pe anian. Pada triwulan II 2019
Sektor Pe ambangan & Penggalian tercatat mengalami de asi sebesar 0,89%
(yoy), sedang Sektor Pe anian tercatat mengalami in asi sebesar 1,92% (yoy).

46 | Edisi III - 2019

PUSATDATADANINFORMASI
KEMENTERIANPERINDUSTRIAN
Jl.Jend.GatotSubrotoKav.52-53,Lt.3
JakartaSelatan
T:(021)5255509/5252194
F:(021)5261086
www.kemenperin.go.id

