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Setelah mengalami perlambatan
pertumbuhan
pada
triwulan I - 2020, pada triwulan II
- 2020 perekonomian Indonesia
mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup berarti, yaitu
sebesar 5,32% (year on year), atau
dengan kata lain mengalami
penurunan
sebesar
5,32%
dibandingkan dengan kondisinya pada triwulan II - 2019.
Kontraksi
pertumbuhan
ini

Sementara itu terhambatnya
perdagangan luar negeri akibat
pandemi
COVID-19,
yang
menyebar di hampir semua
negara di dunia, tidak saja
menurunkan kegiatan ekspor,
tetapi juga berdampak pada
kegiatan dan impor Indonesia.
Dengan pertumbuhan sebesar
minus 5,32% tersebut, maka
secara kumulatif pada semester I
- 2020, pertumbuhan ekonomi
Indonesia tercatat mengalami
kontraksi sebesar 1,26% (c to c),
sementara pada semester I 2019
mencatatkan
pertumbuhan
positif sebesar 5,06% (c to c).
Edisi II - 2020
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Dengan kontraksi
pertumbuhan sebesar
5,32% pada triwulan II2020, maka secara
kumulatif pada semester I2020, pertumbuhan
ekonomi Indonesia
mengalami kontraksi
sebesar 1,26% (c to c),
sementara pada semester I
- 2019 mencatatkan
pertumbuhan positif
sebesar 5,06% (c to c).

pertama
kali
terjadi
sejak
Indonesia
mengalami
krisis
moneter pada tahun 1998, dan
merupakan
dampak
dari
kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) untuk
mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Kebijakan PSBB ini
secara langsung mengurangi
aktivitas ekonomi, khususnya di
dalam negeri yang terutama
berdampak pada penurunan
tingkat konsumsi masyarakat
dan juga tingkat konsumsi
pemerintah.

Tabel 1.
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (yoy)

Konsumsi Rumah Tangga
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran
b. Pakaian, Alas Kaki & Jasa Perawatannya
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga
d. Kesehatan dan Pendidikan
e. Transportasi dan Komunikasi
f. Restoran dan Hotel
g. Lainnya

I

II

5,02
5,32
4,48
4,39
5,54
5,13
5,64
2,40

5,18
5,20
4,88
4,76
6,30
5,08
6,24
3,33

2019*
Sem I
III
5,10
5,26
4,68
4,57
5,92
5,10
5,95
2,87

5,01
5,06
3,96
4,54
7,15
4,59
5,78
4,24

IV
4,97
5,08
3,76
4,93
7,35
4,37
6,18
2,38

Jumlah
5,04
5,16
4,27
4,66
6,60
4,78
5,96
3,09

I

2020**
II

2,83 (5,51)
5,01 (0,71)
(3,31) (5,13)
4,32
2,36
7,85
2,02
(1,69) (15,33)
2,43 (16,53)
3,65 (3,23)

Sem I
(1,38)
2,13
(4,23)
3,34
4,92
(8,58)
(7,13)
0,19

Sumber: Badan Pusat Statistik
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
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Dilihat dari sisi permintaan,
semua jenis pengeluaran dalam
Produk Domestik Bruto (PDB)
pada triwulan II 2020 mengalami
pertumbuhan negatif. Pada
triwulan II - 2020 pertumbuhan
konsumsi
rumah
tangga
mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,51% (yoy),
sementara pada triwulan I - 2020
tercatat masih tumbuh sebesar
2,83% (yoy). Dan ini mengakibatkan
secara
triwulanan
(quarter
on
quarter)
pertumbuhan konsumsi rumah
tangga pada triwulan II - 2020
mengalami kontraksi sebesar
6,51% terhadap pengeluaran
konsumsi pada triwulan I - 2020.
Sementara pada triwulan II - 2019
pertumbuhan konsumsi rumah
tangga tercatat masih sebesar
5,18% (yoy), dan untuk seluruh
tahun
2019
mencatatkan
pertumbuhan sebesar 5,04%.
Kondisi
ini
menunjukkan
turunnya daya beli masyarakat
secara sangat berarti sepanjang
triwulan II - 2020. Hal inilah yang
menyebabkan inflasi Indonesia
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pada triwulan II - 2020 (April –
Juni 2020) hanya mencapai
sebesar 0,32% (q to q), jauh lebih
rendah dari inflasi sebesar 1,69%
(q to q) pada triwulan II - 2019,
dan juga lebih rendah dari inflasi
triwulan I - 2020 yang sebesar
0,76% (q to q).
Terjadinya kontraksi pertumbuhan konsumsi rumah pada
triwulan II - 2020 disebabkan
karena
terjadinya
kontraksi
pertumbuhan
pada
hampir
semua komponen konsumsi,
kecuali
konsumsi
untuk
Perumahan dan Perlengkapan
Rumah Tangga dan konsumsi
untuk
Kesehatan
dan
Pendidikan
yang
masih
mencatatkan
pertumbuhan
positif. Kontraksi pertumbuhan
terbesar dialami oleh komponen
konsumsi
Transportasi
dan
Komunikasi sebesar 15,33% (yoy),
yang kemudian diikuti oleh
kontraksi pertumbuhan pada
konsumsi Restoran dan Hotel
sebesar 16,53% (yoy). Kontraksi
pertumbuhan juga terjadi pada

Kenaikan pertumbuhan masih
terjadi
pada
konsumsi
Kesehatan dan Pendidikan yang
pada triwulan II - 2020 tumbuh
sebesar 2,02% (yoy). Namun
pertumbuhan ini jauh lebih
rendah dibandingkan dengan
pertumbuhannya yang sebesar
7,85% (yoy) pada triwulan I - 2020,
dan juga jauh lebih rendah dari
pertumbuhannya pada triwulan
II - 2019 yang sebesar 6,30% (yoy).
Sementara itu pertumbuhan
konsumsi
Perumahan
dan
Perlengkapan Rumah Tangga
pada
triwulan
II
2020
mengalami perlambatan menjadi sebesar 2,36% (yoy) dari
pertumbuhan sebesar 4,32%
(yoy) pada triwulan I - 2020.
Terjadinya kontraksi pertumbuhan PDB pada triwulan II 2020
juga
disebabkan
karena
terjadinya kontraksi pertum-

buhan yang sangat berarti pada
investasi fisik, atau yang dikenal
sebagai Pembentukan Modal
Tetap Bruto. Jika pada triwulan I
- 2020 masih terjadi pertumbuhan investasi fisik sebesar
1,70% (yoy), dan bahkan pada
triwulan II 2019 tercatat sebesar
4,55% (yoy), maka pada triwulan
II - 2020 pertumbuhan investasi
mengalami kontraksi sebesar
8,61% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ini terutama disebabkan
karena
terjadinya
kontraksi
pertumbuhan
yang
sangat
signifikan
pada
investasi
Bangunan, yaitu sebesar 5,26%
(yoy) pada triwulan II - 2020, dari
sebelumnya masih mencatatkan
pertumbuhan positif sebesar
2,76% (yoy) pada triwulan I - 2020.
Kontraksi pertumbuhan (penurunan) juga terjadi, bahkan
semakin
membesar
pada
investasi Mesin dan Perlengkapan. Jika pada triwulan I 2020 kontraksi pertumbuhan
pada
investasi
Mesin
dan
Perlengkapan tercatat sebesar
3,92% (yoy), maka pada triwulan
II - 2020 kontraksinya jauh lebih
tinggi lagi, yaitu sebesar 12,87%
(yoy), sementara pada triwulan II
- 2019 pertumbuhan investasi
Mesin
dan
Perlengkapan
tercatat sebesar 7,18% (yoy), dan
untuk seluruh tahun 2019
mencatatkan
pertumbuhan
positif sebesar 4,93%.
Kontraksi pertumbuhan yang
lebih besar lagi terjadi pada
investasi berupa Kendaraan dan
Peralatan
Lainnya.
Pada
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konsumsi
Makanan
dan
Minuman,
Selain
Restoran
sebesar 0,71% (yoy), dan pada
konsumsi Pakaian, Alas Kaki dan
Jasa Perawatannya sebesar 5,13%
(yoy). Jika pada triwulan I - 2020
konsumsi Pakaian, Alas Kaki dan
Jasa Perawatannya sudah turun
sebesar
3,31%
(yoy),
maka
konsumsi
Makanan
dan
Minuman, Selain Restoran masih
mengalami pertumbuhan positif
sebesar 5,01% (yoy) Terjadinya
kenaikan harga bahan makanan
merupakan salah satu penyebab
relatif tingginya pertumbuhan
konsumsi
Makanan
dan
Minuman, Selain Restoran pada
pada triwulan I - 2020.

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

triwulan II - 2020 pertumbuhan
investasi Kendaraan tercatat
mengalami kontraksi sebesar
34,12% (yoy), sementara pada
triwulan I - 2020 investasi berupa
kendaraan masih mencatatkan
pertumbuhan positif sebesar
2,72% (yoy).
Investasi berupa
Peralatan
Lainnya
juga
mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup berarti pada
triwulan II - 2020, yaitu sebesar
26,09% (yoy), sementara pada
triwulan I - 2020 masih mencatatkan pertumbuhan positif
sebesar 2,39% (yoy).
Akibat
kondisi ini maka pertumbuhan
investasi fisik selama semester I 2020
tercatat
mengalami
kontraksi sebesar 3,47% (c to c),
sementara pada semester I 2019 mengalami pertumbuhan
positif sebesar 4,79% (c to c).
Sementara itu terjadinya kontraksi pertumbuhan PDB pada
triwulan II - 2020 juga sangat
dipengaruhi
oleh
turunnya

ekspor barang dan jasa. Jika
pada triwulan I - 2020 ekspor
barang
dan
jasa
masih
mengalami pertumbuhan positif
sebesar 0,23% (yoy), maka pada
triwulan II - 2020 komponen
pengeluaran ini mengalami
kontraksi pertumbuhan sebesar
11,66% (yoy).
Sehingga untuk
semester I 2020 ekspor barang
dan jasa mengalami kontraksi
pertumbuhan sebesar 5,68%.
Terjadinya penurunan ekspor
pada
triwulan
II
2020
nampaknya disebabkan oleh
menurunnya permintaan global
akan beberapa produk Indonesia
akibat menurunnya kebutuhan
konsumsi dan produksi pada
beberapa negara mitra dagang
Indonesia. Penurunan ekspor
pada triwulan II - 2020 terutama
terjadi pada ekspor barang yang
turun sebesar 6,52% (yoy),
dimana barang nonmigas turun
sebesar 7,51% (yoy) dan ekspor
jasa turun sebesar 52,70% (yoy).

Tabel 1.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahunan (yoy) Menurut Penggunaan (%)
JENIS PENGELUARAN
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
a. Bangunan
b. Mesin dan Perlengkapan
c. Kendaraan
d. Peralatan Lainnya
e. CBR
f. Produk Kekayaan Intelektual
6. Ekspor Barang dan Jasa
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO
Sumber: Badan Pusat Statistik
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
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I
5,02
16,96
5,22
5,03
5,48
8,40
(7,37)
(6,76)
9,32
9,13
(1,58)
(7,47)
5,07

II
5,18
15,29
8,23
4,55
5,46
7,18
(2,21)
(3,94)
(0,14)
(0,20)
(1,73)
(6,84)
5,05

2019*
Sem I
III

IV

5,10
16,11
6,94
4,79
5,47
7,80
(4,86)
(5,38)
4,20
4,11
(1,66)
(7,15)
5,06

4,97
3,53
0,48
4,06
5,53
(2,30)
(2,03)
(0,27)
8,65
(4,45)
(0,39)
(8,05)
4,97

5,01
7,41
0,98
4,21
5,03
7,79
(6,34)
(1,13)
3,00
(4,14)
0,10
(8,30)
5,02

Jumlah
5,04
10,62
3,25
4,45
5,37
4,93
(4,52)
(2,99)
5,05
(0,23)
(0,87)
(7,69)
5,02

I
2,83
(5,09)
3,75
1,70
2,76
(3,92)
2,72
2,39
(0,04)
(5,89)
0,23
(2,19)
2,97

2020**
II
Sem I
(5,51) (1,38)
(7,76) (6,44)
(6,90) (2,39)
(8,61) (3,47)
(5,26) (1,26)
(12,87) (8,31)
(34,12) (15,68)
(26,09) (11,71)
(14,89) (7,75)
(11,46) (8,76)
(11,66) (5,68)
(16,96) (9,62)
(5,32) (1,26)

Sementara
impor
barang
konsumsi
mencatatkan
penurunan sebesar 12,76% (yoy).
Dari sisi produksi, kontraksi
pertumbuhan
terjadi
pada
sebagian besar sektor ekonomi.
Kontraksi pertumbuhan terjadi
pada beberapa sektor utama,
seperti sektor pertambangan
dan penggalian; sektor industri
pengolahan; sektor pengadaan
listrik dan gas; sektor konstruksi;
sektor perdagangan; serta sektor
transportasi dan perdagangan.
Sementara sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan; sektor
informasi dan komunikasi; sektor
real
estate;
sektor
jasa
pendidikan; serta sektor jasa
kesehatan dan kegiatan sosial
mengalami
pertumbuhan
positif. Begitu juga dengan
sektor jasa keuangan dan
asuransi,
yang
mengalami
pertumbuhan sebesar 1,03%
(yoy) pada triwulan II - 2020.

Trw II 2019

Trw IV 2019

-5,32

4,97

2,97

5,05
1,63

Perdagangan Jasa Keuangan Informasi dan
dan Asuransi
Komunikasi

Trw III 2019

5,02

10,88

9,80

9,71

9,60

9,24

10,62

6,15

4,49
1,60

Industri
Pengolahan

-7,57

Pertanian

4,24

4,63

4,43

2,06
-6,19

4,14

3,66

3,54

2,19

4,26
0,02

3,12

5,33

8,49

Grafik 1.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (%)

Trw I 2020

PDB
Trw II 2020
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Sementara itu impor barang dan
jasa
kembali
mencatatkan
pertumbuhan negatif sebesar
16,96% (yoy) pada triwulan II 2020, setelah pada triwulan I 2020 juga telah mengalami
kontraksi sebesar 2,19% (yoy).
Penurunan impor ini memang
berdampak positif, baik pada
perhitungan PDB maupun pada
neraca perdagangan Indonesia,
namun dampak keseluruhannya
adalah tidak saja melambatkan
kegiatan produksi industri di
Indonesia, tetapi juga kegiatan
ekonomi secara keseluruhan.
Karena
penurunan
terbesar
terjadi pada impor bahan
baku/penolong
dan
impor
barang modal, meskipun impor
Barang
Konsumsi
juga
mengalami penurunan. Pada
triwulan II - 2020 penurunan
impor bahan baku tercatat
sebesar
26,82%
(yoy),
dan
penurunan impor barang modal
mencapai sebesar 20,74% (yoy).

Namun pertumbuhan sektor ini
mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhannya yang sebesar 10,62% (yoy)
pada triwulan I - 2020. Terjadinya
perlambatan
pertumbuhan
sektor ini pada triwulan II - 2020
disebabkan antara lain karena
terjadinya kontraksi pertumbuhan pada sub-sektor Jasa
Perantara Keuangan sebesar
0,96% (yoy), sementara pada
triwulan I - 2020 sub-sektor ini
mencatatkan
pertumbuhan
yang sangat berarti, yaitu
sebesar 13,67% (yoy).
ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Kontraksi pertumbuhan terbesar
dialami oleh sektor Transportasi
dan Pergudangan Pengadaan
Listrik dan Gas, yang pada
triwulan II - 2020 mencapai
sebesar 30,84% (yoy). Sementara
pada triwulan I - 2020 masih
mencatatkan
pertumbuhan
positif sebesar 1,29% (yoy), tetapi
jauh lebih rendah dibandingkan
pertumbuhannya yang sebesar
7,55% (yoy) pada triwulan IV 2019. Kontraksi pertumbuhan
secara berarti juga terjadi pada
sektor, Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum yang pada
triwulan II - 2020 tercatat
mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 22,02% (yoy), dari
pertumbuhan positif sebesar
1,95% (yoy) pada triwulan I - 2020.
Penurunan (kontraksi pertumbuhan) juga terjadi pada Sektor
Jasa Perusahaan, yang pada
triwulan II - 2020 mengalami
penurunan sebesar 12,09% (yoy)
dari
pertumbuhan
positif
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sebesar
5,39%
(yoy)
pada
triwulan I - 2020. Sebelumnya,
sepanjang tahun 2019 sektor ini
hampir
selalu
mencatatkan
pertumbuhan
yang
sangat
tinggi, sehingga untuk seluruh
tahun 2019 tercatat pertumbuhan sebesar 10,25% (yoy). Pada
triwulan II - 2020 penurunan juga
terjadi pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor yang tercatat sebesar
7,57% (yoy), dimana pada periode
yang sama tahun 2019 sektor ini
mengalami pertumbuhan positif
sebesar 4,63% (yoy).
Sementara itu terdapat dua
sektor pada triwulan II - 2020
mengalami kenaikan pertumbuhan. Kenaikan pertumbuhan
yang sangat berarti dialami oleh
Sektor Informasi dan Komunikasi, yang mencatat pertumbuhan sebesar 10,88% (yoy) pada
triwulan - II 2020. Pertumbuhan
ini tidak saja lebih tinggi dari
pertumbuhan pada triwulan - I
2020 yang sebesar 9,80% (yoy),
tetapi
juga
dari
pertumbuhannya pada triwulan II - 2019
yang
sebesar
9,60%
(yoy).
Peningkatan pertumbuhan juga
dialami oleh Sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan. Pada
triwulan II - 2020 sektor ini
tumbuh sebesar 2,19% (yoy),
sementara pada triwulan I - 2020
sektor ini hanya tumbuh sebesar
0,02% (yoy). Namun pertumbuhan pada triwulan II - 2020
tersebut jauh lebih rendah
dibandingkan dengan pertum-

buhan sebesar 5,33% (yoy) pada
triwulan II - 2019. Peningkatan
pertumbuhan (pada triwulan II 2020)
dibanding
dengan
pertumbuhan triwulan I - 2020,
terutama terjadi pada subsektor
Tanaman
Pangan
yang
mengalami kenaikan pertumbuhan dari pertumbuhan minus
10,31% (yoy) pada triwulan I - 2020
menjadi pertumbuhan positif
sebesar
9,23%
(yoy)
pada
triwulan II - 2020, sementara
pada triwulan II - 2019 subsektor
ini mengalami pertumbuhan
sebesar 5,11% (yoy).

Relatif
tingginya
kontribusi
keempat sektor ini menyebabkan sektor-sektor ini, kecuali
sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan, menjadi sumber

Sementara itu, jika pada triwulan
II - 2020, pertumbuhan tertinggi
dialami oleh tiga sektor tersier,
yaitu Sektor Informasi dan
Komunikasi
(10,88%);
Sektor
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang (4,56%); dan Sektor Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial
(3,71%), namun secara kumulatif
pada semester I - 2020, pertumbuhan tertinggi tidak semua
dicapai oleh ketiga sektor tersier
tersebut. Pada semester I - 2020
pertumbuhan tertinggi juga
dicapai oleh Sektor Informasi
dan Komunikasi yang tumbuh
sebesar
10,35%
terhadap
semester I - 2019 (c to c), namun
Edisi III - 2020 a07
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Jika selama ini sektor Pertanian,
Kehutanan,
dan
Perikanan;
Sektor
Industri Pengolahan;
Sektor Konstruksi; serta Sektor
Perdagangan selalu memegang
peranan paling penting pada
meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi nasional, maka pada
triwulan II – 2020, dari keempat
sektor tersebut, hanya sektor
Pertanian,
Kehutanan,
dan
Perikanan yang tidak berperan
penting
pada
terjadinya
kontraksi pertumbuhan pada
perekonomian nasional. Hal ini
disebabkan kontribusi keempat
sektor tersebut dalam Produk
Domestik
Bruto
masih
merupakan
yang
tertinggi,
dimana masing-masing tercatat
sekitar 15,46%; 19,87%; 10,56; dan
12,84%.

utama
terjadinya
kontraksi
pertumbuhan ekonomi nasional
pada triwulan II - 2020. Dari
kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32% pada triwulan II
- 2020, Sektor Industri Pengolahan menjadi sumber kontraksi
pertumbuhan sebesar 1,28%;
Sektor Perdagangan menjadi
sumber kontraksi pertumbuhan
sebesar 1,00%; dan Sektor
Konstruksi
menjadi
sumber
kontraksi pertumbuhan sebesar
0,53%. Akibat kontraksi pertumbuhannya yang tinggi (sebesar
30,84%), bahkan Sektor Transportasi dan Pergudangan pada
triwulan II - 2020 juga menjadi
sumber kontraksi pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 1,29%.
Sedangkan Sektor Pertanian,
Kehutanan,
dan
Perikanan
menjadi sumber pertumbuhan
positif sebesar 0,29%.

kemudian diikuti oleh Sektor
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial sebesar 7,01% (c to c); dan
Sektor Jasa Keuangan dan
Asuransi sebesar 5,87% (c to c).
Sedangkan selama semester I 2020
pertumbuhan
Sektor
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang tercatat sebesar 4,56% (c
to c).
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Pada semester I - 2020 Sektor
Industri
Pengolahan
secara
keseluruhan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,10%
(c to c), yang disumbangkan oleh
kontraksi pertumbuhan Sub
Sektor Industri Non Migas
sebesar 1,90% (c to c), dan Sub
Sektor Industri Batubara dan
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Pengilangan
Migas
yang
tumbuh negatif sebesar -3,99%
(c to c).
Sedangkan pada
semester I - 2019, pertumbuhan
Sub Sektor Industri Non Migas
tercatat sebesar 4,38% (c to c).
Sementara
itu
kenaikan
pertumbuhan triwulan I - 2020
yang cukup berarti pada Sektor
Jasa Keuangan dan Asuransi
(10,62%) menyebabkan pertumbuhan sektor ini pada semester I
2020
sedikit
lebih
tinggi
dibandingkan dengan pertumbuhannya pada semester I - 2019.
Jika pada semester I - 2019
pertumbuhan
Sektor
Jasa
Keuangan dan Asuransi tercatat
sebesar 5,85% (c to c), maka pada
semester I – 2m020 naik menjadi
sebesar 5,87% (c to c).

Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas

Setelah
terus
mengalami
perlambatan
pertumbuhan
sejak triwulan IV - 2019, pada
triwulan II - 2020 pertumbuhan
Sektor
Industri
Pengolahan
secara keseluruhan mengalami
kontraksi pertumbuhan yang
sangat berarti, yaitu sebesar
6,19% (yoy). Ini merupakan
kontraksi pertumbuhan yang
kembali terjadi sejak krisis
ekonomi tahun 1998, dimana
sektor
Industri
Pengolahan
mengalami penurunan (kontraksi) sebesar 11,9% (yoy). Terjadinya
kontraksi pertumbuhan pada
Sektor
Industri
Pengolahan
(migas dan nonmigas) pada
triwulan II - 2020 disebabkan
tidak
saja
oleh
terjadinya
kontraksi pertumbuhan pada
Industri Non Migas tetapi juga
karena
terjadinya
kontraksi

Pertumbuhan industri batubara
dan pengilangan migas kembali
mengalami
pertumbuhan
negatif, setelah mencatatkan
pertumbuhan
positif
pada
triwulan IV - 2019 dan pada
triwulan I - 2020.
Meskipun
pertumbuhan negatif sudah
sering dialami oleh industri ini,
namun pertumbuhan negatif
yang terjadi pada triwulan II 2020 merupakan yang terbesar
sejak krisis ekonomi
1998.
Meskipun
demikian,
karena
pada triwulan I - 2020 industri ini
mencatatkan
pertumbuhan
positif sebesar 2,58% (yoy), maka
kontraksi pertumbuhan industri
batubara dan pengilangan pada
semester I - 2020 tercatat hanya
sebesar 3,99% (c to c), yang
sedikit lebih besar dari kontraksi
sebesar 2,28% (c to c) pada
semester I - 2019. Sementara
pada semester I - 2018 industri
batubara
dan
pengilangan
migas mengalami pertumbuhan
positif sebesar 0,69% (c to c).
Akibatnya selama semester I 2020
pertumbuhan
Sektor
Industri
Pengolahan
secara
keseluruhan
(migas
dan
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Setelah terus mengalami
perlambatan pertumbuhan
sejak triwulan IV 2019,
pada triwulan II 2020
pertumbuhan Sektor
Industri Pengolahan secara
keseluruhan mengalami
kontraksi perrtumbuhan
yang sangat berarti, yaitu
sebesar 6,19% (yoy). Ini
merupakan kontraksi
pertumbuhan yang kembali
terjadi sejak krisis ekonomi
tahun 1998.

pertumbuhan pada industri
batubara
dan
pengilangan
migas. Pada triwulan II – 2020,
Industri Non Migas mencatat
pertumbuhan negatif sebesar
5,74% (yoy), sementara industri
batubara
dan
pengilangan
migas mengalami kontraksi
pertumbuhan sebesar 10,31%
(yoy).

nonmigas) mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 2,10%
(c to c), sementara pada
semester I - 2019 mengalami
pertumbuhan positif sebesar
3,69% (c to c). Pertumbuhan
negatif Sektor Industri Pengolahan secara total tersebut
(migas dan nonmigas) lebih
tinggi dari pertumbuhan negatif
Industri Pengolahan Nonmigas,
yang pada semester I - 2020
tercatat sebesar 1,90% (c to c).

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Sementara itu, pada triwulan II –
2020, industri pengolahan nonmigas mengalami pertumbuhan
negatif sebesar 5,74% (yoy), yang
merupakan kontraksi pertumbuhan pertama setelah krisis
ekonomi tahun 1998. Kontraksi
pertumbuhan
yang
sangat
berarti ini terjadi setelah pada
triwulan - I 2020 pertumbuhan
industri pengolahan nonmigas
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mengalami
perlambatan
pertumbuhan yang juga cukup
berarti. Jika pada triwulan IV 2019 pertumbuhan sektor ini
masih sebesar 3,94% (yoy), maka
pada
triwulan
I
–
2020,
pertumbuhannya hanya sebesar
2,01% (yoy).
Oleh karena itu,
secara kumulatif pada semester I
- 2020 pertumbuhan industri
pengolahan nonmigas tercatat
mengalami kontraksi sebesar
1,90% (yoy), sementara pada
semester
I
tahun
2019
pertumbuhannya tercatat sebesar 4,38% (c to c).
Terjadinya pertumbuhan negatif
industri nonmigas sebesar 5,74%
(yoy) pada triwulan II - 2020
menyebabkan kondisinya lebih
buruk dari kondisi perekonomian
nasional
secara
keseluruhan, yang pada triwulan
II - 2020 tercatat mengalami

Terjadinya kontraksi pertumbuhan pada industri non migas
pada
triwulan
II
2020,
disebabkan karena menurunnya
kinerja pada sebagian besar
kelompok
industri,
kecuali
beberapa industri yang terkait
dengan upaya penanggulangan
COVID-19 dan sumber daya
alam. Dari total lima belas (15)
kelompok industri, sebanyak
sebelas (11) industri mengalami
pertumbuhan
negatif
(kontraksi), sementara
tiga
(3)
kelompok
industri
hanya
mengalami perlambatan pertumbuhan.
Dan dari 15
kelompok industri pengolahan
nonmigas
hanya
satu
(1)
kelompok
industri
yang
mengalami kenaikan pertumbuhan, yaitu Industri Kimia,
Farmasi dan Obat Tradisional.

Industri yang Mengalami
Kontraksi Pertumbuhan pada
Triwulan II - 2020
Kontraksi
pertumbuhan
tertinggi dialami oleh Industri
Alat Angkutan, yang pada
triwulan II - 2020 turun sebesar
34,29% (yoy).
Penurunan ini
terjadi setelah
industri
ini
kembali mengalami pertumbuhan positif pada triwulan I 2020, setelah terus mengalami
pertumbuhan negatif sepanjang
tahun 2019. Terjadinya kontraksi
pertumbuhan pada Industri Alat
Angkutan
sejalan
dengan
penurunan ekspor industri ini.
Pada triwulan II – 2020, Industri
Kendaraan Bermotor, Trailer dan
Semi
Trailer
mengalami
penurunan
volume
ekspor
sebesar 56,23% (yoy), dimana
nilai ekspornya juga turun
sebesar 55,14% (yoy). Penurunan
volume ekspor industri ini
terutama
disebabkan
oleh
penurunan
volume
ekspor
Kendaraan Bermotor Roda 4 dan
Lebih yang tercatat turun
sebesar 63,20% (yoy) pada
triwulan II - 2020. Sementara itu
nilai ekspor industri Angkutan
Lainnya pada triwulan II - 2020
juga mengalami penurunan
sebesar 57,47% terhadap nilai
ekspornya pada triwulan II - 2019.
Kontraksi pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada
kelompok Industri Tekstil dan
Pakaian Jadi yang turun sebesar
14,23% (yoy). Terjadinya kontraksi
pertumbuhan pada industri
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kontraksi sebesar 5,32% (yoy). Hal
ini menunjukkan bahwa kinerja
sektor ini berada di bawah ratarata kinerja seluruh sektor
ekonomi yang ada dalam
Produk Domestik Bruto. Hal ini
pada
gilirannya
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 pertumbuhan ekonomi
Indonesia secara keseluruhan.

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Tekstil dan Pakaian Jadi sangat
memprihatinkan, karena industri ini baru saja lepas dari
keterpurukan, dimana pada
tahun 2015 dan 2016 mengalami
kontraksi pertumbuhan yang
cukup berarti.
Industri ini
berkembang kembali sejak awal
tahun 2017, dan terus meningkat
sehingga pada tahun 2019
mencatatkan
pertumbuhan
sebesar 15,35%. Namun pandemi
COVID-19 telah menurunkan
kembali kinerja industri Tekstil
dan Pakaian Jadi, sehingga
industri ini sudah mengalami
kontraksi pertumbuhan sejak
triwulan I - 2020.
Kontraksi
pertumbuhan
industri
ini
semakin
membesar
pada
triwulan II - 2020, yang berdampak pada tutupnya sebagian
pabrik dan dirumahkannya para
pekerja.
Menurunnya permintaan dalam
negeri akibat turunnya daya beli
masyarakat, dan memburuknya
perekonomian Amerika Serikat
dan negara-negara importir
utama
lainnya,
merupakan
penyebab
utama
terjadinya
kontraksi pertumbuhan industri
ini pada triwulan II - 2020. Hal ini
menyebabkan turunnya penjualan di dalam negeri dan juga
turunnya ekspor industri ini. Jika
pada triwulan I - 2020 volume
ekspor industri Tekstil masih
naik sebesar 0,40% (yoy), maka
pada triwulan II – 2020, volume
ekspor industri ini tercatat turun
sebesar 35,15% (yoy), dimana nilai
ekspornya turun sebesar 42,39%
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(yoy).
Sementara itu, pada
periode yang sama nilai ekspor
Pakaian Jadi turun sebesar
27,89%
(yoy),
dan
volume
ekspornya turun sebesar 26,24%
(yoy).
Kontraksi pertumbuhan terbesar
berikutnya terjadi pada Industri
Mesin dan Perlengkapan yang
turun sebesar 13,42% (yoy) pada
triwulan II - 2020. Tetapi industri
ini sudah mengalami kontraksi
pertumbuhan sejak triwulan II 2019, terkait dengan melambatnya pembangunan infrastruktur
di
dalam
negeri.
Berbeda dengan kondisi pada
triwulan I - 2020, dimana ekspor
industri ini mengalami kenaikan,
pada triwulan II - 2020 ekspor
industri Mesin dan Perlengkapan
kembali
mengalami
penurunan. Jika pada triwulan I
- 2020 volume ekspor industri
Mesin dan Perlengkapan naik
sebesar 2,54% (yoy), maka pada
triwulan II - 2020 volume
ekspornya turun sebesar 23,89%
(yoy). Sementara itu. pada
triwulan II - 2010 nilai ekspornya
turun sebesar 17,59% (yoy),
dibandingkan kenaikan sebesar
1,36% (yoy) pada triwulan I - 2020.
Penurunan volume ekspor pada
triwulan II - 2020 terjadi pada
Mesin Untuk Keperluan Khusus,
yang tercatat sebesar 26,57%
(yoy), dan juga volume ekspor
Mesin Untuk Keperluan Umum
yang turun sebesar 11,83% (yoy).
Kontraksi pertumbuhan keempat terbesar terjadi pada Industri
Karet, Barang dari Karet dan

Masih berlanjutnya penurunan
permintaan dalam dan luar
negeri merupakan penyebab
utama turunnya nilai tambah
industri ini pada triwulan II 2020. Belum membaiknya harga
karet di pasar dunia terus
menurunkan
nilai
ekspor
industri ini sejak awal tahun 2018

Pada triwulan II 2020 nilai
ekspor Industri Karet, Barang
dari Karet dan Plastik
tercatat mengalami
penurunan sebesar 26,03 %
(yoy), dimana volume
ekspornya juga turun
sebesar 23,06% (yoy).
Penurunan nilai ekspor
terutama terjadi pada Karet
Remah (crumb rubber),
sebesar 42,56% (yoy).
hingga tahun 2019, dan juga
pada triwulan II - 2020, dimana
pada triwulan I - 2020 tercatat
mengalami
kenaikan.
Pada
triwulan II - 2020 nilai ekspor
Industri Karet, Barang dari Karet
dan Plastik tercatat mengalami
penurunan sebesar 26,03% (yoy),
dimana volume ekspornya juga
turun sebesar 23,06% (yoy).

Grafik 3a.
Industri yang Mengalami Kontraksi pada Triwulan II - 2020 (%, yoy)

20,71

15,08
7,17

4,64
-3,73

-1,24

-1,23 -2,25

-3,96

-6,69 -7,10

-7,22

-9,33
-13,42

-14,23

-3,42

-0,82

-4,91

-11,98

-34,29

Industri Alat Angkutan
Trw II 2019

Industri Tekstil dan Pakaian
Jadi
Trw III 2019

Industri Mesin dan
Perlengkapan

Trw IV 2019

Trw I 2020

Industri Karet, Barang dari
Karet dan Plastik
Trw II 2020

Edisi III - 2020 a13
SD

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Plastik yang pada triwulan II 2020 turun sebesar 11,98% (yoy).
Seperti halnya industri Mesin
dan Perlengkapan, industri ini
juga sudah mengalami kontraksi
pertumbuhan sejak triwulan I 2019, akibat turunnya harga
karet yang berdampak pada
berkurangnya pasokan bahan
baku karet.
Sehingga pada
semester I - 2020 Industri Karet,
Barang dari Karet dan Plastik
mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 6,39% (c to c),
dimana pada semester I - 2019
industri ini juga mencatatkan
kontraksi pertumbuhan, yaitu
sebesar 6,87% (yoy).

Grafik 3b.
Industri yang Mengalami Kontraksi pada Triwulan I - 2020 (%, yoy)
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Penurunan
nilai
ekspor
terutama terjadi pada Karet
Remah (crumb rubber), sebesar
42,56% (yoy). Begitu juga nilai
ekspor Ban Luar dan Ban Dalam
juga mengalami penurunan nilai
ekspor, yaitu sebesar 30,21% (yoy)
dengan volume ekspor yang
juga turun sebesar 30,37% (yoy).
Kontraksi cukup besar terjadi
pada
Industri
Pengolahan
Tembakau. Setelah mengalami
pertumbuhan sebesar 3,49%
(yoy) pada triwulan I - 2020,
Industri Pengolahan Tembakau
pada
triwulan
II
2020
mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 10,84% (yoy).
Turunnya
ekspor
industri
pengolahan tembakau pada
triwulan II - 2020 merupakan
salah satu penyebab turunnya
produksi industri ini.
Pada
triwulan II - 2020 volume ekspor
industri Pengolahan Tembakau
turun sebesar 12,50% terhadap
volume ekspornya pada triwulan
II - 2019.
Sementara pada
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Industri Barang Galian bukan
Logam
Trw I 2020

Industri Kulit, Barang dari Kulit
dan Alas Kaki
Trw II 2020

periode
yang
sama
nilai
ekspornya turun sebesar 11,82%
(yoy).
Berdasarkan komoditi,
penurunan ekspor terutama
terjadi pada Rokok Kretek,
dimana volume ekspornya turun
sebesar 8,75% (yoy) dan nilai
ekspornya turun sebesar 14,67%
(yoy). Penurunan volume ekspor
secara berarti juga terjadi
Tembakau Olahan, yang pada
triwulan II - 2020 mengalami
penurunan sebesar 17,38% (yoy),
dimana nilai ekspornya turun
sebesar 7,73% (yoy).
Pada triwulan II – 2020, kontraksi
pertumbuhan juga terjadi pada
Industri Kulit, Barang dari Kulit
dan Alas Kaki, yaitu sebesar
minus 8,55% (yoy).
Kontraksi
pertumbuhan
ini
melanjuti
kontraksi yang telah terjadi pada
triwulan I - 2020 yang sebesar
0,36% (yoy), dan bahkan juga
pada
triwulan
IV
2019
terkontraksi 1,77% (yoy), setelah
industri ini pada triwulan III - 2019
tumbuh positif sebesar 5,94%.

Dan pada seluruh tahun 2019
Industri Kulit, Barang dari Kulit
dan
Alas
Kaki
tercatat
mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,99% (yoy),
setelah pada tahun 2018 tumbuh
positif sebesar 9,42%.

Kembali terjadinya kontraksi
pertumbuhan pada Industri
Kulit, Barang dari Kulit dan Alas
Kaki nampaknya dipengaruhi
oleh penurunan ekspor industri
ini. Jika pada triwulan I - 2020
volume ekspor industri ini masih
naik sebesar 11,70% (yoy) dengan
nilai ekspor yang juga naik
sebesar 14,76% (yoy), maka pada
triwulan II - 2020 volume ekspor
industri
ini
mengalami
penurunan sebesar 2,49% (yoy),
namun dengan nilai ekspor yang
tetap naik sebesar 4,49% (yoy).

Pada triwulan II – 2020, kontraksi
pertumbuhan juga masih terjadi
pada kelompok Industri Barang
Galian bukan Logam, bahkan
dengan tingkatan yang lebih
tinggi.
Setelah mengalami
pertumbuhan
positif
pada
triwulan IV – 2019, Industri
Barang Galian bukan Logam
kembali mengalami penurunan
sejak triwulan I 2- 020, dengan
penurunan sebesar 5,30% (yoy),
dan pada triwulan II - 2020
industri ini kembali mengalami
kontraksi pertumbuhan (penurunan) sebesar 9,13% (yoy).
Namun, terjadinya kontraksi
pertumbuhan pada industri
Barang Galian bukan Logam
pada triwulan II - 2020 tidak
sejalan
dengan
kondisi
ekspornya.
Berbeda dengan
kondisi pada triwulan I - 2020,
dimana volume ekspor industri
mengalami penurunan yang
Edisi III - 2020 a15
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Jika pada triwulan I 2020 volume ekspor
industri ini masih naik
sebesar 11,70% (yoy)
dengan nilai ekspor
yang juga naik sebesar
14,76% (yoy), maka
pada triwulan II -2020
volume ekspor industri
ini mengalami
penurunan sebesar
2,49% (yoy), namun
dengan nilai ekspor
yang tetap naik sebesar
4,49% (yoy).

Penurunan ekspor ini terutama
terjadi pada ekspor Sepatu
Teknik
Lapangan/Keperluan
Industri, dan juga pada ekspor
Alas Kaki untuk Keperluan
Sehari-hari. Pada triwulan II 2020, volume ekspor Sepatu
Teknik
Lapangan/Keperluan
Industri turun sebesar 57,79%
(yoy), dan volume ekspor Alas
Kaki untuk Keperluan Seharihari turun sebesar 26,11% (yoy).
Sedangkan
volume
ekspor
Sepatu
Olahraga
masih
mengalami kenaikan sebesar
48,53% (yoy), dengan nilai
ekspornya naik sebesar 52,30%
(yoy).

sangat berarti, yaitu sebesar
19,23% (yoy), dan nilai ekspornya
turun sebesar 9,02 (yoy), maka
pada triwulan II - 2020 volume
ekspornya tercatat mengalami
kenaikan sebesar 25,45% (yoy)
namun nilai ekspornya turun
sebesar 19,52% (yoy). Kenaikan
volume ekspor pada triwulan II 2020 terutama terjadi pada
komoditi Semen yang naik
sebesar 36,42% (yoy), dan juga
nilai ekspornya naik sebesar
10,05% (yoy).
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Kontraksi pertumbuhan juga
terjadi pada Industri Furnitur.
Pada triwulan II – 2020, Industri
Furnitur mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,57%
(yoy),
melanjutkan
pertumbuhan negatif sebesar 7,28%
(yoy) pada triwulan I - 2020.
Terjadinya kontraksi pertumbuhan pada industri furnitur
pada
triwulan
II
2020
diperkirakan dipengaruhi oleh
turunnya permintaan dalam
negeri
terhadap
komoditi
furnitur, karena pada periode
yang
sama
masih
terjadi
kenaikan ekspor yang cukup
berarti. Pada triwulan II - 2020
volume ekspor industri furnitur
mengalami kenaikan sebesar
10,11%
(yoy),
dimana
nilai
ekspornya naik sebesar 5,37%
(yoy). Sebelumnya pada triwulan
I - 2020 volume ekspor industri
furnitur
juga
mengalami
kenaikan sebesar 23,47% (yoy),
dimana nilai ekspornya naik
sebesar 19,56% (yoy).
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Kontraksi pertumbuhan kembali
terjadi pada Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus dan
Barang Anyaman dari Bambu,
Rotan dan Sejenisnya, setelah
industri
ini
mengalami
pertumbuhan positif sebesar
3,17% (yoy) pada triwulan I - 2020.
Dengan kontraksi pertumbuhan
sebesar 1,23% (yoy) pada triwulan
II - 2020, maka selama semester I
- 2020 Industri Kayu, Barang dari
Kayu dan Gabus dan Barang
Anyaman dari Bambu, Rotan
dan Sejenisnya hanya mengalami
pertumbuhan
sebesar
0,97% (c to c), sementara pada
semester I - 2019 industri ini
mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,21% (c to c), dan
untuk seluruh tahun 2019 juga
tumbuh negatif sebesar 4,55%.
Kembali terjadinya kontraksi
pertumbuhan pada Industri
Kayu, Barang dari Kayu dan
Gabus dan Barang Anyaman dari
Bambu, Rotan dan Sejenisnya
pada triwulan II - 2020 nampaknya dipengaruhi oleh penurunan
nilai ekspornya yang sebesar
2,21% (yoy), sementara pada
triwulan I - 2020 nilai ekspor
industri ini masih naik sebesar
0,21% (yoy). Namun pada periode
yang sama (triwulan II - 2020),
volume ekspor industri ini
tercatat mengalami kenaikan
sebesar 10,90% (yoy). Penurunan
nilai ekspor ini terutama terjadi
pada
nilai
ekspor
Barang
Bangunan dari Kayu yang turun
sebesar 17,06% (yoy), dan juga
nilai ekspor Kerajinan Ukiran

Dari Kayu Bukan Mebeller yang
turun sebesar 38,08% (yoy).
Penurunan nilai ekspor juga
terjadi pada Veneer sebesar
52,57% (yoy), yang volume
ekspornya juga turun sebesar
60,92% (yoy).

Industri yang Mengalami
Perlambatan Pertumbuhan
pada Triwulan II - 2020

Selain
karena
terjadinya
kontraksi pertumbuhan pada
kesebelas kelompok industri
tersebut di atas, terjadinya
kontraksi pertumbuhan pada
industri nonmigas pada triwulan
II - 2020 juga disebabkan karena
terjadinya perlambatan pertumbuhan pada tiga kelompok
industri, yang sebagian memegang peranan penting dalam
PDB industri nonmigas. Pada
triwulan II – 2020, perlambatan
pertumbuhan terbesar terjadi
pada Industri Makanan dan

Lebih rendahnya pertumbuhan
industri makanan pada triwulan
II - 2020 diperkirakan disebabkan
oleh
turunnya
permintaan
dalam negeri, selain terus
memburuknya kinerja ekspor
industri Makanan. Pada triwulan
II – 2020, volume ekspor industri
Makanan mengalami penurunan sebesar 3,07% (yoy),
melanjutkan penurunan sebesar
12,24% (yoy) pada triwulan I 2020. Namun, seperti halnya
terjadi pada triwulan I - 2020,
nilai
ekspor
industri
pada
triwulan II - 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 9,75%
(yoy), akibat naiknya harga
komoditas dunia.
Dari penurunan volume ekspor
industri Makanan pada triwulan
II - 2020, volume ekspor Minyak
Kelapa Sawit, yang mendominasi sekitar 70,67% dari
volume
ekspor
Industri
Makanan, turun sebesar 2,92%
(yoy), dengan nilainya naik
sebesar
9,50%
(yoy)
pada
triwulan II - 2020. Membaiknya
harga minyak kelapa sawit dan
juga harga komoditas makanan
lainnya di pasar global telah
sangat menolong kinerja ekspor
Indonesia di saat rendahnya
permintaan terhadap berbagai
komoditas dunia.
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Pada triwulan II - 2020,
perlambatan
pertumbuhan terbesar
terjadi pada Industri
Makanan dan Minuman,
yang melambat dari
pertumbuhan sebesar
3,94% (yoy) pada
triwulan I - 2020
menjadi hanya tumbuh
sebesar 0,22% (yoy)
pada triwulan II - 2020.

Minuman, yang melambat dari
pertumbuhan sebesar 3,94%
(yoy) pada triwulan I - 2020 menjadi hanya tumbuh sebesar
0,22% (yoy) pada triwulan II 2020.

volume impor industri ini naik
sebesar 7,20% (yoy), maka pada
triwulan II - 2020 volume impor
industri
makanan
tercatat
mengalami kenaikan sebesar
33,71% (yoy), yang terutama
terjadi pada komoditi Makanan
Olahan Lainnya.
Jika pada
triwulan I - 2020 volume impor
makanan olahan lainnya hanya
naik sekitar 5,53% (yoy), maka
pada triwulan II - 2020 komoditi
ini mengalami kenaikan sebesar
61,80%
(yoy),
dimana
nilai
impornya naik sebesar 48,29%
(yoy).

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Dari
kelompok
Industri
Makanan,
kinerja
ekspor
Indonesia juga terbantu dengan
naiknya volume ekspor Udang
Dibekukan pada triwulan II 2020, yaitu sebesar 16,99% (yoy)
dengan nilai ekspor yang juga
naik sebesar 16,41% (yoy). Selain
itu, pada triwulan II - 2020
kenaikan volume ekspor juga
terjadi
pada
beberapa
komoditas
utama
lainnya,
seperti Margarin; Serealia yang
Digiling atau Dibersihkan; dan
Makanan Olahan Lainnya, yang
masing-masing naik sebesar
7,88% (yoy), 28,76% (yoy); dan
38,03% (yoy).

Perlambatan kedua terbesar
terjadi pada Industri Kertas dan
Barang dari Kertas; Percetakan
dan Reproduksi Media Rekaman,
yang
melambat
dari
pertumbuhan sebesar 4,50%
(yoy) pada triwulan I - 2020
menjadi hanya sebesar 1,10%
(yoy) pada triwulan II - 2020.

Sementara itu, seperti halnya
pada triwulan I - 2020, pada
triwulan II - 2020 Industri
Makanan dalam negeri kembali
mencatatkan kenaikan volume
impor, yang bahkan jauh lebih
besar. Jika pada triwulan I - 2020

Grafik 4.
Industri yang Mengalami Perlambatan Pertumbuhan
pada Triwulan II - 2020 (%, yoy)

12,49

7,99
6,94
4,62

7,95

4,50

3,98

3,40

7,10

8,33

3,94

1,10

2,76

0,22

-4,51

Industri Logam Dasar

Trw II 2019
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Industri Kertas dan Barang dari Kertas;
Percetakan dan Reproduksi Media
Rekaman
Trw III 2019

Trw IV 2019

Trw I 2020

Industri Makanan dan Minuman

Trw II 2020

Perlambatan juga terjadi pada
Industri Logam Dasar, yang
melambat dari pertumbuhan
sebesar
3,98%
(yoy)
pada
triwulan I - 2020 menjadi sebesar
2,76% (yoy) pada triwulan II 2020.
Setelah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi pada
tahun 2018 (8,99%) dan pada
triwulan I - 2019 (8,59%), industri
Logam Dasar kembali mengalami perlambatan pertumbuhan
pada triwulan II - 2019 dan
mengalami kontraksi sebesar
4,51% (yoy) pada triwulan IV 2019. Meningkatnya kembali
pertumbuhan Industri Logam
Dasar pada triwulan I - 2020
antara lain didukung oleh
kenaikan ekspor industri ini.
Pada triwulan I – 2020, volume
ekspor Logam Dasar tercatat
naik sebesar 18,60% (yoy), dan
terus meningkat pada triwulan II
- 2020. Kenaikan volume ekspor

industri Logam Dasar yang
mencapai sebesar 26,95% (yoy)
pada triwulan II - 2020 ternyata
tidak berdampak pada peningkatan produksi industri ini pada
periode
yang
sama,
yang
tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan.
Kenaikan volume ekspor industri
ini terutama terjadi pada volume
ekspor
Besi/Baja
yang
mencatatkan kenaikan sebesar
37,55% (yoy) pada triwulan II 2020.
Sebelumnya,
pada
triwulan I - 2020 volume ekspor
industri ini sudah naik sebesar
23,06% (yoy). Namun pertumbuhan nilai ekspor industri
Besi/Baja mengalami sedikit
perlambatan,
yaitu
dari
pertumbuhan sebesar 34,40%
(yoy) pada triwulan I - 2020
menjadi sebesar 27,44% (yoy)
pada triwulan
II
2020.
Melambatnya
pertumbuhan
nilai ekspor industri Besi/Baja
pada
triwulan
II
2020
diperkirakan karena turunnya
harga Besi/Baja Indonesia di
pasar dunia pada periode
tersebut.
Perlambatan pertumbuhan juga
terjadi pada nilai ekspor industri
Logam
Dasar
Mulia,
yang
melambat dari pertumbuhan
sebesar 90,66% (yoy) pada
triwulan I - 2020 menjadi sebesar
83,37% (yoy) pada triwulan II 2020.
Hal ini diperkirakan
sebagai akibat dari turunnya
harga logam dasar mulia di pasar
dunia.
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Kenaikan volume
ekspor Besi/Baja
terutama terjadi pada
volume ekspor
Besi/Baja yang
mencatatkan kenaikan
sebesar 37,55% (yoy)
pada triwulan II 2020. Sebelumnya,
pada triwulan I - 2020
volume ekspor industri
ini sudah naik sebesar
23,06% (yoy).

Industri yang Mengalami
Kenaikan Pertumbuhan pada
Triwulan II - 2020

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Satu-satunya kelompok industri
nonmigas
yang
mengalami
kenaikan pertumbuhan pada
triwulan II - 2020, hanyalah
Industri Kimia, Farmasi dan Obat
Tradisional. Pada triwulan II 2020 pertumbuhan kelompok
industri ini mencapai sebesar
8,65% (yoy), yang meningkat dari
pertumbuhan sebesar 5,59%
(yoy) pada triwulan I - 2020.
Kenaikan pertumbuhan industri
ini diperkirakan sangat didukung oleh pertumbuhan Industri
Farmasi, Produk Obat Kimia dan
Obat Tradisional, yang di masa
pandemi COVID-19 ini mengalami peningkatan permintaan
yang sangat berarti.
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Setelah mengalami pertumbuhan negatif pada tiga triwulan
pertama tahun 2018, Industri
Kimia,
Farmasi,
dan
Obat
Tradisional mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan
pada triwulan IV - 2018.
Pertumbuhan
positif
terus
berlanjut hingga saat ini, dimana
pertumbuhan tertinggi dicapai
pada triwulan IV - 2019, ketika
pertumbuhannya
mencapai
sebesar 12,73% (yoy).
Ketika
sebagian
besar
kelompok
industri mengalami perlambatan, dan bahkan kontraksi
pertumbuhan, Industri Kimia,
Farmasi dan Obat Tradisional
merupakan
satu-satunya
kelompok
industri
yang
mencatatkan kenaikan pertumbuhan pada triwulan II 2020.

Tabel 3.
Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%, yoy)
LAPANGAN USAHA

2019*
I

II

II

3,85

3,54

3,69

4,14

3,66

3,80

2,06

-6,19

-2,10

-4,25

-0,31

-2,28

-0,80

1,06

-1,10

2,58

-10,31

-3,99

4,80

3,98

4,38

4,68

3,94

4,34

2,01

-5,74

-1,90

1 Industri Makanan dan Minuman

6,77

7,99

7,40

8,33

7,95

7,78

3,94

0,22

2,03

2 Industri Pengolahan Tembakau

16,10

0,68

8,01

-3,83

1,90

3,36

3,49

-10,84

-3,51

3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

18,98

20,71

19,86

15,08

7,17

15,35

-1,24

-14,23

-7,90

4 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

-1,15

-6,42

-3,86

5,94

-1,77

-0,99

-0,36

-8,55

-4,45

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus
5 dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya

-8,56

-7,85

-8,21

-1,30

-0,26

-4,55

3,17

-1,23

0,97

Industri Kertas dan Barang dari Kertas;
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

9,22

12,49

10,87

6,94

7,10

8,86

4,50

1,10

2,76

7 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

11,53

5,04

8,19

4,76

12,73

8,48

5,59

8,65

7,12

8 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

-6,52

-7,22

-6,87

-3,42

-4,91

-5,52

-0,82

-11,98

-6,39

9 Industri Barang Galian bukan Logam

-5,07

-2,09

-3,64

-0,89

3,68

-1,03

-5,30

-9,13

-7,17

8,59

3,40

6,02

4,62

-4,51

2,83

3,98

2,76

3,39

0,41

-2,52

-1,07

2,21

-2,13

-0,51

-3,52

-9,29

-6,40

1,29

-3,96

-1,30

-6,69

-7,10

-4,13

-9,33

-13,42

-11,29

13 Industri Alat Angkutan

-6,61

-3,73

-5,20

-1,23

-2,25

-3,43

4,64

-34,29

-14,77

14 Industri Furnitur

12,89

5,81

9,35

6,93

7,79

8,35

-7,28

-2,57

-5,00

5,36

8,31

6,82

10,33

-2,87

5,17

-4,73

-5,19

-4,96

5,07

5,05

5,06

5,02

4,97

5,02

2,97

-5,32

-1,26

1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas
Industri Pengolahan Non Migas

6

10 Industri Logam Dasar
11

Industri Barang Logam; Komputer, Barang
Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

12 Industri Mesin dan Perlengkapan

15

Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi
dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

PRODUK DOMESTIK BRUTO

III

IV

Total

I + II

Sumber: Badan Pusat Statistik
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
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I

Industri Pengolahan

I + II

2020**

Pertumbuhan Industri Nonmigas pada Semester I - 2020

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Dengan kontraksi pertumbuhan
sebesar
5,74%
(yoy)
pada
triwulan II - 2020, maka secara
kumulatif pada semester I - 2020
pertumbuhan industri pengolahan
nonmigas
tercatat
mengalami kontraksi sebesar
1,90% (c to c). Sementara pada
semester I tahun 2019, industri
nonmigas mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,38% (c to c).
Pertumbuhan negatif industri
pengolahan non migas pada
semester I - 2020 ini merupakan
pertumbuhan negatif pertama
sejak krisis ekonomi
1998.
Terjadinya kontraksi pertumbuhan industri non migas pada
semester I - 2020, disebabkan
karena terjadinya pertumbuhan
negatif
(kontraksi)
pada
sebagian
besar
kelompok
industri,
dan
juga
karena
terjadinya
perlambatan
pertumbuhan pada beberapa
kelompok industri lainnya.

Industri yang Mengalami
Kontraksi Pertumbuhan pada
Semester I - 2020
Secara kumulatif, pada semester
I - 2020 terdapat sepuluh (10)
kelompok
industri
yang
mengalami
pertumbuhan
negatif (penurunan). Penurunan
terbesar dialami oleh Industri
Alat Angkutan, yang pada
semester I - 2020 turun sebesar
14,77% (c to c). Kemudian diikuti
oleh kelompok Industri Mesin
dan
Perlengkapan
yang
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mencatatkan
pertumbuhan
negatif sebesar 11,29% (c to c)
pada Semester I - 2020.
Sementara pada semester I 2019
kelompok industri ini juga sudah
mencatatkan
pertumbuhan
negatif sebesar 1,30% (c to c).

Secara kumulatif, pada
semester I - 2020
pertumbuhan industri
pengolahan nonmigas
tercatat mengalami
kontraksi sebesar 1,90% (c
to c). Sementara pada
semester I tahun 2019
industri nonmigas
mencatatkan
pertumbuhan sebesar
4,38% (c to c).
Penurunan terbesar berikutnya
terjadi pada kelompok Industri
Tekstil dan Pakaian Jadi yang
mengalami
pertumbuhan
negatif sebesar 7,90% (yoy) pada
semester
I
2020
dari
pertumbuhan positif sebesar
19,86% (c to c) pada semester I 2019. Menurunnya permintaan
dalam negeri akibat turunnya
daya
beli
masyarakat
nampaknya menjadi penyebab
utama
turunnya
produksi
industri ini, khususnya Pakaian
Jadi.
Memburuknya perekonomian Amerika Serikat dan
negara-negara importir utama

lainnya juga berperan penting
dalam turunnya ekspor industri
Tekstil
dan
Pakaian
Jadi
Indonesia. Pada semester I 2020 volume ekspor Tekstil turun
sebesar 17,34% (c to c), dimana
nilai ekspornya turun sebesar
24,36% (yoy). Begitu juga volume
ekspor Pakaian Jadi turun
sebesar 5,36% (yoy), dan nilai
ekspornya turun sebesar 16,47%
(yoy) pada semester I - 2020.
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Pada semester I – 2020, kontraksi
pertumbuhan juga terjadi pada
Industri Barang Galian bukan
Logam yang turun sebesar 7,17%
(c to c), dan Industri Barang
Logam;
Komputer,
Barang
Elektronik, Optik; dan Peralatan
Listrik yang turun sebesar 6,40%
(c to c). Kontraksi pertumbuhan
juga terjadi pada Industri Karet,
Barang dari Karet dan Plastik

yang mengalami penurunan
sebesar
6,39%
(c
to
c).
Sebelumnya pada semester I 2019 industri ini juga sudah
mengalami penurunan sebesar
6,87% (c to c).
Kontraksi
pertumbuhan juga dialami oleh
kelompok Industri Furnitur yang
pada semester I - 2020 tercatat
turun sebesar 5,0% (c to c), dari
pertumbuhan positif sebesar
9,35% (c to c) pada semester I 2019. Kontraksi pertumbuhan
juga terjadi pada kelompok
Industri Kulit, Barang dari Kulit
dan Alas Kaki sebesar 4,45% (c to
c) dari pertumbuhan yang juga
sudah negatif sebesar 3,86% (c to
c) pada semester I - 2019; serta
pada
kelompok
Industri
Pengolahan Tembakau sebesar
3,51% (c to c) dari pertumbuhan
positif sebesar 8,01% (c to c) pada
semester I - 2019.

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Industri yang Mengalami
Perlambatan Pertumbuhan
pada Semester I - 2020
Selain karena terjadi pertumbuhan negatif (kontraksi) pada
sepuluh kelompok industri di
atas,
terjadinya
kontraksi
pertumbuhan pada industri non
migas pada semester I - 2020
juga disebabkan oleh terjadinya
perlambatan
pertumbuhan
pada empat (4) kelompok
industri, yaitu Industri Kertas dan
Barang dari Kertas, Percetakan
dan Reproduksi Media Rekaman;
Industri Makanan dan Minuman;
Industri Logam Dasar; dan
Industri Kimia, Farmasi dan Obat
Tradisional.
Perlambatan yang paling berarti
terjadi pada Industri Kertas dan
Barang dari Kertas, Percetakan
dan Reproduksi Media Rekaman,
yang pertumbuhannya melambat dari sebesar 10,87% (c to c)
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pada semester I 2019 menjadi
hanya sebesar 2,76% (c to c) pada
semester I 2020. Perlambatan ini
diperkirakan disebabkan karena
terjadinya
perlambatan
pertumbuhan konsumsi dalam
negeri, karena pada semester I
2020 volume ekspor Industri
Kertas dan Barang dari Kertas
mengalami
kenaikan
yang
sangat berarti, yaitu mencapai
sebesar 21,95% (c to c), namun
dengan nilai ekspor yang turun
sebesar 5,02% (c to c). Pada
periode yang sama (semester I
2020) volume ekspor Industri
Percetakan
dan
Reproduksi
Media Rekaman tercatat naik
sebesar 6,30% (c to c), dimana
nilai ekspornya bahkan naik jauh
lebih besar, yaitu sebesar 14,61%
(c to c).

Selain
dipengaruhi
oleh
penurunan
ekspor
Minyak
Kelapa
Sawit,
terjadinya
penurunan
ekspor
Industri
Makanan juga disebabkan oleh
penurunan ekspor Bungkil dan
Residu, dan juga penurunan
ekspor Margarin, dimana pada
semester I - 2020 penurunan
volume ekspor Bungkil dan
Residu tercatat sebesar 12,32% (c
to c), namun nilai ekspornya naik
sebesar 13,86% (c to c). Pada
periode yang sama volume
ekspor Margarin tercatat turun
sebesar 7,63% (c to c), dimana
nilai ekspor komoditi Margarin
juga naik sebesar 1,75% (c to c).

Pada Semester I – 2020,
volume impor Industri
Makanan naik sebesar
21,17% (c to c), dimana
volume impor industri
Makanan Olahan Lainnya
naik 33,92% (c to c).
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Perlambatan yang juga berarti
terjadi pada Industri Makanan
dan Minuman yang pertumbuhannya
melambat
dari
sebesar 7,40% (c to c) pada
semester I - 2019 menjadi hanya
sebesar 2,03% (c to c) pada
semester I - 2020. Jauh lebih
rendahnya pertumbuhan Industri Makanan pada Semester I 2020, dibandingkan dengan
pertumbuhan pada Semester I 2019, erat kaitannya dengan
turunnya volume ekspor industri
Makanan. Selama semester I 2020 volume ekspor industri
makanan mengalami penurunan sebesar 7,88% (c to c),
meskipun nilai ekspornya naik
sebesar 10,17% (c to c). Kenaikan
nilai
ekspor
ini
terutama
disebabkan oleh kenaikan nilai
ekspor Minyak Kelapa Sawit
yang mengalami sebesar 10,39%
(c to c) pada semester I - 2020,
meskipun pada periode yang
sama volume ekspornya turun
sebesar 10,13% (c to c).

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Sementara itu, pada Semester I 2020 terjadi kenaikan impor
pada industri Makanan secara
berarti, termasuk pada industri
Makanan Olahan Lainnya. Pada
Semester I – 2020, volume impor
Industri Makanan tercatat naik
sebesar 21,17% (c to c), dimana
volume impor industri Makanan
Olahan Lainnya naik sebesar
33,92% (c to c). Pada periode
yang sama kenaikan nilai impor
Industri
Makanan
tercatat
sebesar 14,52% (c to c), dimana
nilai impor industri Makanan
Olahan Lainnya naik lebih besar
lagi, yaitu sebesar 33,09% (c to c).

Industri yang Mengalami
Kenaikan Pertumbuhan
pada Semester I - 2020
Jika pada triwulan II 2020 satusatunya
kelompok
industri
nonmigas
yang
mengalami
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kenaikan
pertumbuhan,
hanyalah Industri Kimia, Farmasi
dan Obat Tradisional, maka pada
semester I 2020 hanya Industri
Kayu, Barang dari Kayu dan
Gabus dan Barang Anyaman dari
Bambu, Rotan dan Sejenisnya
yang mengalami kenaikan. Pada
semester I 2020 pertumbuhan
kelompok industri ini tercatat
sebesar
0,97%
(yoy),
yang
meningkat dari pertumbuhan
negatif sebesar 8,21% (yoy) pada
semester I 2020. Terjadinya
kenaikan
pertumbuhan
ini
disebabkan
karena
pada
triwulan I 2020 Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus dan
Barang Anyaman dari Bambu,
Rotan
dan
Sejenisnya
mengalami peningkatan yang
cukup berarti, yaitu sebesar 3,17%
(yoy), setelah pada tahun 2019
mengalami kontraksi pertumbuhan.

Perkembangan Ekspor dan Impor
Industri Pengolahan Nonmigas

Sementara itu, pada Juli 2020
nilai impor Industri Pengolahan

Nonmigas, yang tercatat sebesar
USD 8,80 miliar, mengalami
penurunan
sebesar
3,58%
terhadap nilai impor bulan Juni
2020 yang sebesar USD 9,13
miliar. Dan terhadap nilai impor
bulan Juli 2019 nilai impor pada
Juli 2020 mengalami penurunan
yang jauh lebih besar, yaitu
sebesar 31,25% (yoy). Penurunan
yang jauh lebih besar pada nilai
impor menyebabkan kembali
terjadinya
surplus
neraca
perdagangan Industri Pengolahan Nonmigas pada bulan Juli
2020, yaitu sebesar USD 2,49
miliar, setelah pada bulan Juni
2020
mengalami
surplus
perdagangan sekitar USD 523,28
juta.
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Setelah mengalami kenaikan
yang cukup berarti (15,81%) pada
Juni 2020, nilai ekspor Industri
Pengolahan Nonmigas kembali
meningkat tinggi pada Juli 2020.
Pada bulan Juli 2020 nilai ekspor
Industri Pengolahan Nonmigas
tercatat sekitar USD 11,28 miliar,
atau
naik
sebesar
16,95%
terhadap nilai ekspor bulan Juni
2020, yang sebesar USD 9,65
miliar. Namun jika dibandingkan
dengan nilai ekspor pada bulan
Juli 2019 (USD 11,50 miliar), nilai
ekspor industri nonmigas pada
Juli 2019 mengalami penurunan
sebesar -1,91%.

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Penurunan nilai impor terutama
terjadi pada Barang Konsumsi,
yang pada Juli 2020 tercatat
sekitar USD 1,11 miliar, dan
mengalami penurunan sebesar
21,01% terhadap nilai impornya
yang sekitar USD 1,41 miliar pada
Juni 2020. Nilai impor bahan
baku/penolong yang sekitar USD
7,39 miliar pada Juli 2020 juga
merupakan penurunan sekitar
2,50% terhadap nilai impor bulan
Juni 2020 yang sekitar USD 7,58
miliar.
Sementara itu impor
barang modal yang sebesar USD
1,97 miliar merupakan kenaikan
sebesar 10,82% terhadap nilai
impornya pada bulan Juni 2020.
Meskipun demikian, dengan
kenaikan sebesar 10,82% (m to
m) tersebut, pada periode
Januari-Juli 2020 nilai impor
barang
modal
tercatat
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mengalami penurunan sebesar
18,98% (c to c), yang merupakan
penurunan terbesar di antara
impor barang konsumsi dan
impor bahan baku/penolong,
yang
masing-masing
turun
sebesar 7,15% (c to c) dan 17,99%
(c to c).
Penurunan
impor
barang
konsumsi pada bulan Juli 2020
cukup melegakan, karena dalam
dua
tahun
terakhir
ini
kecenderungan
peningkatan
impor barang konsumsi sangat
mengkhawatirkan. Hal ini tidak
saja terkait dengan membengkaknya
defisit
neraca
perdagangan luar negeri, tetapi
juga terkait dengan terancamnya tingkat daya saing
produk-produk industri dalam
negeri.

konsumsi dalam total impor
Indonesia masih sekitar 7,62%.
Sebaliknya, penurunan kontribusi justru terjadi pada impor
bahan baku/penolong, dimana
pada
Januari-Juli
2020
kontribusi golongan barang ini
turun menjadi sebesar 73,88%
dari
sebesar
74,63%
pada
Januari-Juli 2019.
Penurunan
impor bahan baku yang cukup
besar (17,99%) dalam periode
Januari-Juli 2020 erat kaitannya
dengan terjadinya kontraksi
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Namun, walaupun impor barang
konsumsi mengalami penurunan pada bulan Juli 2020,
namun hal tersebut belum
menyebabkan turunnya kembali
kontribusi
impor
barang
konsumsi dalam total impor
Indonesia.
Pada Januari-Juli
2020 peranan barang konsumsi
dalam total impor bahkan naik
menjadi sekitar 10,19% dari
sebesar 9,09% pada Januari-Juli
2019. Sebagai pembanding, pada
tahun 2015 kontribusi barang

pertumbuhan
pada
sektor
industri
nonmigas
dalam
semester I - 2020 ini. Sementara
itu penurunan kontribusi impor
barang modal, yang menjadi
sebesar 15,93% pada Januari-Juli
2020, diperkirakan lebih terkait
dengan melambannya pembangunan infrastruktur dalam
negeri.

Perkembangan Ekspor
Industri Pengolahan
Nonmigas Menurut Komoditi

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Pada Juli 2020, dari 20 komoditi
penghasil
ekspor
terbesar
sebanyak delapan belas (18)
komoditi mengalami kenaikan
nilai ekspor terhadap nilai
ekspornya pada Juni 2020, dan
hanya dua (2) komoditi yang
mengalami penurunan nilai
ekspor. Kenaikan nilai ekspor
terbesar terjadi pada komoditi
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Logam Dasar Mulia dan Minyak
Kelapa Sawit, yang masingmasing naik sebesar USD 411,87
juta (78,57%) dan USD 232,60 juta
(18,24%). Sedangkan komoditi
yang mengalami penurunan
nilai ekspor adalah Suku Cadang
Kendaraan
Bermotor
Roda
Empat Atau Lebih dan komoditi
Sepatu Olahraga, yang masingmasing turun sebesar USD 3,51
juta (3,70%) dan USD 2,99 juta
(1,16%).
Secara persentase, kenaikan
terbesar nilai ekspor pada Juli
2020 terjadi pada komoditi
Barang Perhiasan Dan Barang
Berharga, yang nilai ekspornya
naik sekitar 98,56% (m to m) dari
nilai ekspornya pada Juni 2020.
Kenaikan nilai ekspor terbesar
selanjutnya
terjadi
pada
komoditi Kendaraan Tempur
Dan Bagiannya, yang naik sekitar
80,69% (m to m).

Sementara kenaikan nilai ekspor
tertinggi dicapai oleh komoditi
Logam Dasar Mulia yang naik
sebesar USD 435,38 juta (86,96%).
Diikuti oleh Minyak Kelapa Sawit

sebesar USD 264,92 juta (21,32%).
Kemudian Besi/Baja sebesar
USD 220,30 juta (33,81%). Secara
tahunan (yoy), komoditi yang
juga mengalami kenaikan nilai
ekspor besar adalah Sepatu
Olahraga sebesar USD 52,75 juta
(26,06%) dan Tembaga sebesar
USD 7,37 juta (4,17%).
Seperti biasanya, penyumbang
nilai ekspor terbesar masih
diperoleh dari ekspor Minyak
Kelapa Sawit yang pada Juli 2020
mencapai sekitar USD 1,51 miliar,
naik sebesar 18,24% terhadap
nilai ekspor Juni 2020 (sekitar
USD 1,28 miliar). Membaiknya
harga minyak kelapa sawit dunia
menyebabkan
nilai
ekspor
Minyak Kelapa Sawit pada Juli
2020 lebih tinggi sebesar 21,32%
dari nilai ekspor Juli 2019,
sementara pada periode yang
sama
kenaikan
volume
ekspornya
tercatat
hanya
sebesar 1,71% (yoy).
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Namun, jika nilai ekspor bulan
Juli 2020 dibandingkan dengan
nilai ekspor pada Juli 2019, yang
terjadi adalah penurunan nilai
ekspor sebesar 1,91% (yoy). Dari
20 komoditi penghasil ekspor
terbesar, sebanyak empat belas
(14)
komoditi
mengalami
penurunan nilai ekspor terhadap
nilai ekspornya pada Juli 2019,
dan hanya sebanyak enam (6)
komoditi
yang
mengalami
kenaikan nilai ekspor. Penurunan nilai ekspor terbesar
terjadi pada komoditi Kendaraan
Bermotor Roda 4 Dan Lebih dan
Pakaian Jadi (Konvesksi) Dari
Tekstil, yang masing-masing
turun sebesar USD 253,35 juta
(56,09%) dan USD 150,64 juta
(21,76%).

Pada periode Januari-Juli
2020, nilai ekspor sektor
industri mengalami
penurunan sebesar 0,67% (c
to c). Karena persentase
penurunan nilai impor lebih
besar, yaitu sebesar 15,37%
(c to c), maka pada JanuariJuli 2020 neraca perdagangan
sektor industri pengolahan
tercatat mengalami surplus
sekitar USD 5,11 miliar
ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Pada Juli 2020 nilai ekspor kedua
terbesar diperoleh dari ekspor
Logam Dasa Mulia sekitar USD
936,06 juta, yang naik sebesar
78,57% terhadap nilai ekspor Juni
2020.
Nilai ekspor terbesar
berikutnya
berturut-turut
dihasilkan dari ekspor Besi/Baja
sebesar USD 871,89 juta; Pakaian
Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
sebesar
USD
541,67
juta;
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Peralatan Listrik sebesar USD
449,88 juta; dan Kimia Dasar
Organik Yang bersumber Dari
Hasil Pertanian sebesar USD
325,14 juta.
Akibat penurunan nilai ekspor
yang relatif besar pada bulan
April dan bulan Mei 2020, maka
secara kumulatif pada periode
Januari-Juli 2020 nilai ekspor
sektor
industri
mengalami
penurunan sebesar 0,67% (c to
c). Karena persentase penurunan
nilai impor lebih besar, yaitu
sebesar 15,37% (c to c), maka
pada Januari-Juli 2020, neraca
perdagangan sektor industri
pengolahan tercatat mengalami
surplus sekitar USD 5,11 miliar,
sementara periode yang sama
tahun 2019 neraca perdagangan
sektor ini mengalami defisit
sebesar USD 6,57 miliar.
Sementara itu, pada periode
Januari-Juli
2020,
dari
20
komoditi
ekspor
terbesar,

Dengan kenaikan nilai ekspor
Besi/Baja sebesar USD 1,34 miliar
selama Januari – Juli 2020,
sementara nilai impornya turun
sebesar USD 1,91 miliar (28,50%),
maka pada Januari – Juli 2020
neraca perdagangan komoditi
Besi/Baja mengalami surplus
sekitar USD 840,85 juta, dari
sebelumnya mengalami defisit
sebesar USD 2,42 miliar pada
Januari – Juli 2019. Sebelumnya,
pada seluruh tahun 2019 defisit
neraca perdagangan komoditi
Besi/Baja tercatat sebesar USD
4,05 miliar lebih rendah dari
defisit sebesar USD 5,35 miliar
pada seluruh tahun 2018.
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sebanyak 16
(enam
belas)
komoditi mengalami penurunan
nilai
ekspor
dibandingkan
dengan
nilai
ekspor
pada
periode yang sama tahun 2019.
Penurunan nilai ekspor terbesar
masih dialami oleh komoditi
Pakaian Jadi (Konveksi) Dari
Tekstil USD 762,71 juta (18,03%),
kemudian diikuti oleh Barang
Perhiasan Dan Barang Berharga
yang turun sebesar USD 741,34
juta
(59,47%);
Kendaraan
Bermotor Roda 4 Dan Lebih
turun sebesar USD 716,93 juta
(31,30%); Karet Remah (crumb
rubber) yang turun sekitar USD
461,05 juta (22,02%); dan Benang
Pintal sebesar USD 455,9 juta
(39,57%).

Perkembangan Impor Industri
Pengolahan Nonmigas
Menurut Komoditi

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Pada Juli 2020, dari 20 komoditi
impor terbesar, sebanyak 10
komoditi mengalami penurunan
nilai impor terhadap nilai impor
Juni 2020. Sedikitnya terdapat
lima (5) komoditi industri yang
mengalami kenaikan nilai impor
paling besar pada Juli 2020,
dibandingkan
dengan
nilai
impor Juni 2020. Penurunan
nilai impor terbesar terjadi pada
komoditi
Makanan
Olahan
Lainnya sebesar USD 150,01 juta
(28,61%). Kemudian diikuti oleh
penurunan pada komoditi Mesin
Untuk Keperluan Umum dan
Komputer Dan Perlengkapan
Komputer, yang masing-masing
mengalami penurunan nilai
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impor sebesar USD 122,56 juta
(12,96%) dan USD 59,79 juta
(42,33%).
Penurunan nilai impor yang
cukup
besar
pada
ketiga
komoditi
tersebut
di
atas
menunjukkan
berkurangnya
impor
barang
konsumsi,
disamping juga disebabkan
karena melambatnya kegiatan
pembangunan
infrastruktur
dalam negeri dalam beberapa
bulan terakhir ini. Disamping itu
juga
terkait
dengan
melambatnya kegiatan di sektor
pertambangan
dan
sektor
industri pengolahan. Penurunan
nilai impor juga terjadi pada
komoditi Bungkil dan Residu
sebesar USD 33,88 juta (24,51%).
Dan juga pada komoditi Barang
Kimia Lainnya yang turun
sebesar USD 28,99 juta (17,05%).

Namun, pada Juli 2020 dari 20
komoditi
impor
terbesar,
sebanyak 10 komoditi juga
mengalami kenaikan nilai impor
terhadap nilai impor Juni 2020.
Kenaikan nilai impor terbesar
terjadi pada komoditi Mesin
Untuk
Keperluan
Khusus
sebesar USD 154,50 juta (32,15%).
Kemudian diikuti oleh kenaikan

pada
komoditi
Peralatan
Komunikasi
Lainnya
dan
komoditi Alat Ukur Dan Alat Uji,
yang masing-masing mengalami
kenaikan
nilai
impor
sebesar USD 137,61 juta (30,37%)
dan USD 28,58 juta (21,78%).
Sejalan dengan penurunan nilai
ekspor sektor industri, secara
kumulatif pada periode JanuariJuli 2020 nilai impor sektor
industri
juga
mengalami
penurunan yang cukup berarti,
yaitu sekitar USD 12,16 miliar
(15,37%) terhadap nilai impor
pada periode yang sama tahun
2019. Dari 20 komoditi pelaku
impor
terbesar,
tercatat
sebanyak
17
komoditi
mengalami penurunan nilai
impor. Penurunan nilai impor
terbesar dialami oleh komoditi
Besi/Baja sebesar USD 1,91 miliar
(28,50%). Kemudian diikuti oleh
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Secara kumulatif pada
periode Januari-Juli 2020,
nilai impor sektor industri
juga mengalami
penurunan yang cukup
berarti, yaitu sekitar USD
12,16 miliar (15,37%)
terhadap nilai impor pada
periode yang sama tahun
2019.

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

industri Mesin Untuk Keperluan
Khusus, yang turun sebesar USD
1,41
miliar
(26,19%);
dan
Kendaraan Bermotor Roda 4
Dan Lebih yang turun sekitar
USD 822,51 juta (44,31%).
Sementara itu pada periode
yang sama juga terdapat 3
komoditi
yang
mengalami
kenaikan nilai impor yang relatif
tinggi.
Kenaikan nilai impor
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tertinggi terjadi pada komoditi
Makanan Olahan Lainnya yang
mencapai sebesar USD 647,93
juta (28,79%), dimana pada
tahun 2019 nilai impor komoditi
ini
mengalami
penurunan
sebesar 25,26%. Kenaikan nilai
impor
tertinggi
berikutnya
terjadi pada komoditi Peralatan
Komunikasi Lainnya sebesar
USD 212,11 juta atau naik 6,62% (c
to c).

Ekspor Industri Pengolahan
Nonmigas Menurut Negara
Tujuan

Terjadinya kenaikan nilai
ekspor hasil industri
Indonesia pada Juli 2020,
disebabkan karena hampir
semua negara tujuan
utama ekspor Indonesia
mengalami kenaikan,
kecuali ke Italia, Spanyol,
dan Belgia.

Pada Juli 2020, nilai ekspor
Indonesia ke Amerika Serikat
mengalami kenaikan sebesar
USD
234,73
juta
(17,50%)
terhadap nilai ekspornya pada
Juni 2020. Kenaikan nilai ekspor
ini merupakan kenaikan nilai
tertinggi di antara negaranegara tujuan utama ekspor
Indonesia. Secara tahunan (year
on year) nilai ekspor ke AS pada
Juli 2020 (terhadap nilai ekspor
Juli 2019) mencatatkan kenaikan,
sebesar USD 28,75 juta (1,86%).
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Terjadinya kenaikan nilai ekspor
hasil industri Indonesia pada Juli
2020, disebabkan karena hampir
semua negara tujuan utama
ekspor Indonesia mengalami
kenaikan, kecuali ke Italia,
Spanyol, dan Belgia. Kenaikan
nilai ekspor ini terjadi di tengah
masih berlangsungnya pandemi

COVID-19 pada sebagian besar
negara di dunia.
Terjadinya
pertumbuhan
negatif
pada
ekonomi Amerika Serikat dan
sebagian besar negara-negara
Eropa, dan juga Jepang ternyata
tidak
berdampak
negatif
terhadap
kinerja
ekspor
Indonesia pada bulan Juli 2020,
meskipun pelemahan ekonomi
global terus menekan harga
komoditas dunia.

Pada Juli 2020, kenaikan nilai
ekspor ke Tiongkok merupakan
nomor dua terbesar, yaitu
sebesar USD 220,69 juta (11,81%)
terhadap nilai ekspornya pada
Juni 2019. Hal ini menjadikan
nilai ekspor Indonesia ke negara
China tetap menjadi yang
terbesar di antara negara-negara
tujuan ekspor lainnya. Secara
tahunan (year on year) nilai
ekspor ke negara ini pada Juli
2020 juga mengalami kenaikan
tertinggi, yaitu sebesar USD
612,13 juta (41,43%).
ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Secara persentase, di antara dua
puluh (20) negara tujuan ekspor
utama
industri
pengolahan
nonmigas, kenaikan nilai ekspor
bulanan (m to m) terbesar pada
Juli 2020 adalah ke Taiwan yaitu
sebesar 54,64 % (m to m).
Kenaikan nilai ekspor terbesar
berikutnya adalah ke Hongkong
sebesar 33,32% (m to m), yang
diikuti oleh kenaikan nilai ekspor
ke Bangladesh sebesar 31,37% (m
to m) dan ke Filipina sebesar
25,18% (m to m).
Sementara itu kenaikan nilai
ekspor yang cukup berarti juga
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terjadi ke Jepang. Pada Juli 2020
nilai ekspor hasil industri ke
negara ini, yang mencapai
sekitar USD 809,40 juta. Nilai
ekspor ini naik sebesar 4,32%
terhadap nilai ekspor pada Juni
2020, namun lebih rendah
sebesar 19,54% terhadap nilai
ekspor pada Juli 2019. Meskipun
perekonomian Jepang mengalami kontraksi pertumbuhan
yang cukup besar pada triwulan
II 2020, namun Indonesia tetap
bisa meningkatkan nilai ekspor
industrinya ke negara tersebut.
Pada triwulan II – 2020,
pertumbuhan ekonomi Jepang
tercatat mengalami kontraksi
sebesar 9,9% (yoy), kurang lebih
sama
dengan
kontraksi
pertumbuhan pada triwulan I 2020.
Kenaikan nilai ekspor juga terjadi
ke Singapura. Pada Juli 2020,
nilai ekspor hasil industri ke
negara ini tercatat sekitar USD
697,44 juta, yang naik sebesar
18,90% terhadap nilai ekspor
pada Juni 2020, namun lebih
rendah terhadap nilai ekspornya
pada Juli 2019, sebesar 7,04%
(yoy).

Perkembangan Investasi
Industri Pengolahan Nonmigas
USD 6,99 miliar, dan juga lebih
rendah sebesar 0,35% dari
realisasi PMA pada triwulan I 2020 yang sekitar USD 6,80
miliar.
Namun, secara triwulanan, pada
triwulan
II
2020
realisasi
penanaman modal asing (PMA)
di sektor industri yang tercatat
sebesar
USD
2,95
miliar,
mengalami penurunan sebesar
3,74% (q to q) terhadap
realisasinya pada triwulan I 2020
yang sebesar USD 3,07 miliar,
setelah pada triwulan I 2020 juga
turun sebesar 5,62% (q to q)
terhadap
investasinya
pada
triwulan IV 2019, yang sebesar
USD 3,25 miliar.
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Tidak sejalan dengan penurunan
investasi fisik dalam PDB, pada
triwulan II – 2020, investasi di
Sektor Industri masih mengalami kenaikan. Pada triwulan II 2020 realisasi penanaman modal
asing (PMA) di sektor industri
mengalami kenaikan sebesar
16,07% (yoy) terhadap realisasinya pada triwulan II - 2019,
setelah pada triwulan I - 2020
naik sebesar 63,87% (yoy).
Kondisi ini tidak sejalan dengan
realisasi PMA secara keseluruhan, yang pada triwulan II 2020 tercatat sekitar USD 6,78
miliar, atau lebih rendah sebesar
3,04% dari realisasi PMA pada
triwulan II - 2019 yang sebesar

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Cenderung turunnya kembali
realisasi PMA Sektor Industri
sejak triwulan IV 2019 cukup
mengkhawatirkan, karena akan
menghambat
pertumbuhan
sektor industri pada tahuntahun
mendatang.
Kekhawatiran
bertambah
karena
penurunan
realisasi
PMA
terutama terjadi pada industriindustri andalan, seperti Industri
Bahan Kimia Dan Barang Dari
Bahan Kimia yang pada triwulan
II 2020 turun sebesar USD 266,64
juta atau sebesar 49,05% (q o q);
Industri Logam Dasar yang turun
sebesar USD 202,97 juta atau
sekitar 13,36% (q o q), dan Industri
Barang Galian Bukan Logam
yang turun sebesar USD 68,64
juta atau sekitar 57,86% (q to q).
Secara tahunan (year on year),
persentase penurunan investasi
PMA yang cukup besar pada
triwulan II 2020 terjadi pada
industri
pencetakan
dan
reproduksi
media
rekaman
sebesar 96,90% (yoy). Penurunan
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investasi yang besar juga terjadi
pada
industri
pengolahan
tembakau sebesar 87,43% (yoy).
Sementara itu realisasi PMA
pada Industri Logam Dasar yang
tercatat sebesar US$ 1,32 miliar
pada triwulan II 2020 merupakan
kenaikan sebesar 58,54% (yoy)
terhadap realisasi PMA-nya yang
sebesar US$ 830,05 juta pada
triwulan II 2019.
Sementara
itu
jika
dilihat
menurut jenis industri, realisasi
investasi PMA terbesar pada
triwulan II 2020 dicapai pada
Industri Logam Dasar yang
mencapai sebesar US$ 1,32
miliar. Realisasi investasi ini naik
sebesar
58,54%
terhadap
realisasi investasi pada triwulan II
2019.
Realisasi investasi PMA
terbesar berikutnya dicapai oleh
Industri Makanan sebesar USD
449,4 juta, yang juga naik
sebesar 84,51% dari realisasi
investasinya pada triwulan II
2019.

triwulan II - 2020 juga naik
sebesar 3,63% (yoy). Kenaikan
realisasi investasi dari dalam
negeri ini sudah berlangsung
sejak triwulan IV - 2019, setelah
sempat turun pada triwulan III 2019.
Namun untuk seluruh
tahun 2019 realisasi PMDN turun
sekitar 13,12%.
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Sementara itu, pada triwulan II 2020 realisasi PMDN Sektor
Industri tercatat sekitar Rp 23,01
triliun, atau naik sebesar 16,25%
(q to q) dari realisasi PMDN
triwulan I - 2020 yang sekitar Rp
19,79 triliun. Terhadap realisasi
PMDN triwulan II - 2019, realisasi
PMDN sektor industri pada

Dibandingkan dengan triwulan
II - 2019 (secara tahunan),
persentase kenaikan investasi
PMDN yang paling besar pada
triwulan II - 2020 terjadi pada
industri
komputer,
barang
elektronik dan optik yang
mencapai sebesar 8.893,28%
(yoy), dari sebesar Rp 726,3 juta
pada triwulan II - 2019 menjadi
sebesar Rp 65,31 miliar pada
triwulan II - 2020. Kenaikan

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI
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investasi yang besar juga terjadi
pada industri kulit, barang dari
kulit dan alas kaki, yaitu sebesar
1.340,05% (yoy). Sementara itu
realisasi PMDN pada Industri
Makanan yang tercatat sekitar
Rp 10,01 triliun pada triwulan II 2020 merupakan penurunan
sebesar 12,9% (yoy) terhadap
realisasi PMDN-nya yang sebesar
Rp 11,49 triliun pada triwulan II 2019.

Dilihat menurut jenis industri,
realisasi investasi PMDN terbesar
pada triwulan II - 2020 terjadi
pada Industri Makanan, yang
mencapai sekitar Rp 10,01 triliun.
Namun realisasi PMDN di
industri ini mengalami penurunan sebesar 12,90% (yoy)
terhadap investasi PMDN-nya
pada triwulan II - 2019. Investasi
tertinggi berikutnya terjadi pada
industri bahan kimia dan barang

Sementara itu secara kumulatif
pada semester I - 2020 nilai
PMDN mengalami kenaikan sebesar 11,75% (c to c), dari sebesar
Rp 38,3 triliun pada semester I 2019 menjadi sebesar Rp 42,80
triliun pada semester I - 2020.
Pada periode tersebut persentase kenaikan PMDN terbesar
terjadi pada industri komputer,
barang elektronik dan optik,
yang naik sebesar 1.766,56% (c to
c), yang kemudian diikuti oleh
industri kulit, barang dari kulit
dan alas kaki sebesar 645,78% (c
to c). Sementara itu realisasi
PMDN industri makanan, yang
pada semester I - 2020 tercatat
sekitar
Rp
16,18
triliun,
merupakan penurunan sebesar
13,14% (yoy) dari realisasi investasinya pada semester I - 2019.
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dari bahan kimia sekitar Rp 2,05
triliun yang turun sebesar 3,80%
(yoy) terhadap realisasi investasi
pada
triwulan
II
2019.
Kemudian diikuti oleh investasi
pada industri farmasi, produk
obat kimia dan obat tradisional
sekitar Rp 1,48 triliun, naik
sebesar 3,09% (yoy). Setelah itu
industri logam dasar sebesar Rp
1,39 triliun, yang turun sebesar

15,44% (yoy).

Indeks Harga Produsen (IHP)
Sektor Industri Pengolahan
Berdasarkan
Indeks
Harga
Produsen (IHP), kenaikan harga
(inflasi) barang-barang industri
pada triwulan II - 2020 tercatat
hanya sebesar 1,26% (yoy), atau
mengalami deflasi sebesar 0,01%
(q to q). Tingkat inflasi pada
triwulan II - 2020 tersebut lebih
rendah dari inflasi sebesar 1,52%
(yoy) pada triwulan I - 2020, dan
juga lebih rendah dari inflasi
sebesar 0,67% (q to q) pada
triwulan I - 2020.
ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI

Tingkat inflasi industri pada
triwulan II - 2020 juga lebih
rendah dari tingkat inflasi
sebesar 1,95% (yoy) pada triwulan
II - 2019. Hal ini menunjukkan
bahwa permintaan terhadap
produk-produk industri secara
keseluruhan selama triwulan II 2020 lebih rendah dibandingkan
dengan
permintaan
pada
triwulan II - 2019. Hal ini juga
menjadi indikasi tentang relatif
lebih rendahnya permintaan
terhadap produk-produk industri nasional di pasar dalam
negeri,
yang
antara
lain
disebabkan sebagai dampak
dari pandemi Covid 19, dan juga
masih maraknya barang-barang
impor dengan harga yang lebih
rendah.
Pada triwulan II - 2020 hampir
semua subsektor mengalami
inflasi,
kecuali
beberapa
subsektor. Subsektor Industri
Logam Dasar merupakan salah
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satu subsektor yang mengalami
deflasi, yaitu sebesar 2,69% (yoy).
Begitu juga dengan subsektor
Barang-Barang Dari Logam,
pada triwulan II - 2020 mengalami deflasi sebesar 2,21% (yoy).

Pada triwulan II - 2020
kenaikan harga (inflasi)
barang-barang industri
tercatat hanya sebesar 1,26%
(yoy), atau mengalami deflasi
sebesar 0,01% (qoq). Tingkat
inflasi pada triwulan II - 2020
tersebut lebih rendah dari
inflasi sebesar 1,52% (yoy)
pada triwulan I - 2020.

Sedangkan
subsektor
yang
mengalami inflasi paling tinggi
adalah Industri Pengolahan dan
Pengawetan Daging, Ikan, BuahBuahan, Sayuran, Minyak dan
Lemak yang mengalami inflasi
sebesar 3,56% (yoy), yang lebih
tinggi dibandingkan dengan
inflasinya pada triwulan II 2019
yang hanya sebesar 0,93% (yoy).
Inflasi yang tinggi juga terjadi
pada
Subsektor
Industri
Pemintalan dan Pertenunan
Tekstil dengan inflasi sebesar
2,54% (yoy), namun lebih rendah
dibandingkan dengan inflasinya
pada triwulan II 2019 yang
sebesar 4,64% (yoy).

Jika dibandingkan dengan dua
sektor lainnya, yaitu sektor
Pertanian dan sektor Pertam-

bangan & Penggalian, maka
inflasi tahunan (year on year)
harga
produsen
Industri
Pengolahan pada triwulan II
2020 berada di atas inflasi sektor
Pertambangan & Penggalian,
namun
di
bawah
sektor
Pertanian. Pada triwulan II 2020
Sektor
Pertambangan
&
Penggalian tercatat mengalami
deflasi sebesar 20,79% (yoy),
sedang Sektor Pertanian tercatat
mengalami inflasi sebesar 2,67%
(yoy).
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Inflasi tinggi berikutnya terjadi
pada
Subsektor
Industri
Minuman dan Rokok sebesar
2,39% (yoy); Subsektor Industri
Pakaian Jadi dan Alas Kaki
dengan inflasi sebesar 2,18%
(yoy); dan Subsektor Industri Alat
angkutan sebesar 2,16% (yoy),
yang lebih rendah dibandingkan
dengan inflasinya pada triwulan
II 2019 yang sebesar 2,47% (yoy).
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