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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas
berkahnya Buku Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas tahun
2020 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Buku

Analisis

Pembiayaan

Industri

Manufaktur

Non-Migas

merupakan salah satu informasi yang disusun oleh Pusat Data dan
Informasi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2017
dengan tujuan mendorong sektor manufaktur non-migas untuk dapat
meningkatkan daya saing dan kinerjanya melalui akses pembiayaan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi penyusunan buku ini, semoga buku ini bisa memberikan
manfaat bagi para stakeholder Pusat data dan Informasi. Adapun masukan,
kritik serta saran terkait buku ini sangat diharapkan untuk meningkatkan
kualitas hasil Analisis dan Penyajian Informasi di masa yang akan datang.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Perbankan masih merupakan salah satu sumber pembiayaan utama
bagi sektor industri manufaktur. Pada tahun 2019, sumber pembiayaan
yang berasal dari perbankan pada tahun 2019 mencapai 71% dari total
pembiayaan sektor industri. Akan tetapi, porsinya relatif stagnan dalam lima
tahun terakhir bahkan cenderung mengalami penurunan. Beberapa
masalah teridentifikasi adalah adanya hambatan dalam pembiayaan
investasi. Berdasarkan penelitian, hambatan tersebut timbul akibat struktur
pasar yang tidak sempurna yang disebabkan oleh : 1). Peraturan yang
dibuat tidak mendukung pertumbuhan investasi, seperti adanya jaminan
prospek usaha dan kolateral dengan jumlah tertentu, 2). Informasi yang
tidak simeteris terhadap kondisi perusahaan, pemahaman terhadap ilmu
keuangan, tingkat pendidikan serta adanya preferensi resiko.
Dengan menggunakan metodologi studi pustaka dan pemanfaatan
data sekunder dengan pendekatan deskriptif analisis dapat diketahui bahwa
selain karakteristik sektor industri manufaktur yang beragam, permasalahan
penyaluran dana pada industri manufaktur antara lain :


Maturity missmatch, dimana bank hanya cenderung memberikan
pembiayaan berjangka pendek dan menengah, dikarenakan sumber
pendanaan bank banyak didominasi sumber dana berjangka pendek;



Keterbatasan SDM bank yang memiliki expertise di bidang industri;



Keterbatasan

skema

pembiayaan

yang

dapat

dibiayai

oleh

perbankan, terutama dalam bentuk project base (bank cenderung
meminta collateral) dan untuk usaha yang baru dimulai (start up
business) serta industri-industri yang masih dalam taraf perkembangan
awal (infant industry) dimana memerlukan insentif bagi bank untuk
berani membiayai.
Sedangkan dari sisi sektor industri, terbatasnya pemanfaatan kredit
perbankan antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga
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perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat yang berjangka pendek
sehingga perlu dibentuk suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin
tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.
Penelitian ini menemukan beberapa potensi sumber pembiayaan
untuk industri manufaktur non-migas yaitu : (1) Perbankan; (2) Lembaga
Pembiayaan; (3) Pasar Modal;

(4) Modal Ventura;

(5)

Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank); (6) Pembiayaan
Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA); (7) Pembiayaan Melalui
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); (8) Pembiayaan Melalui
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan (9) Pembiayaan Melalui
Kemitraan. Persyaratan lebih detail terkait sumber pembiayaan tersebut
diulas lebih lanjut pada bab selanjutnya. Adapun rekomendasi penelitian ini
untuk sumber pembiayaan yang dapat digunakan pada industri manufaktur
non migas adalah sebagai berikut :
1. Perbankan (Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi) : sektor industri
1). Makanan, 2). Minuman, 3). Tekstil, 4). Pakaian Jadi, 5). Kayu, Gabus
(Tidak Termasuk Furnitur) dan Anyaman dari Bambu, Rotan dsj, 6).
Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman, 7). Semen, Keramik, dan
Bahan Galian Non Logam, 8). Komputer, Barang Elektronik dan Optik,
9). Furniture, serta 10). Pengolahan Lainnya dan 11). Jasa Reparasi
dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.
2. LPEI (Pembiayaan Investasi Ekspor atau Pembiayaan Modal Kerja
Ekspor):

sektor industri 1). Makanan, 2). Minuman, 3).Tekstil,

4).Pakaian Jadi, 5). Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki, 6).Kertas,
dan Barang dari Kertas,7). Karet, Barang dari Karet dan Plastik, 8).
Komputer, Barang Elektronik dan Optik, 9). Kendaraan Bermotor, Trailer
dan Semi Trailer, serta 10). Furniture.
3. Lembaga Pembiayaan : sektor industri 1). Tekstil, 2).Pakaian Jadi, 3).
Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman, 4). Alat Kelistrikan, 5).
Alat konstruksi (alat berat), serta 6). Furniture.
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4. Pembiayaan melalui Kemitraan : sektor industri 1). Tekstil, 2). Pakaian
Jadi, 3). Alat Kelistrikan, 4). Alat konstruksi (alat berat), 5). Kapal Laut
dan Kepelabuhanan.
5. Modal Ventura : sektor industri : 1). Kayu, Gabus (Tidak Termasuk
Furnitur) dan Anyaman dari Bambu, Rotan dsj, 2). Pencetakan dan
Reproduksi Media Rekaman, 3). Logam Dasar, 4). Barang Logam,
Bukan Mesin dan Peralatannya, 5). Pengolahan Lainnya, serta 6). dan
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.
6. PINA : sektor industri : 1). Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia,
2). Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional, 3). Karet, Barang
dari Karet dan Plastik, serta 4). Kapal Laut dan Kepelabuhanan.
7. KBPU : sektor industri : 1). Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia,
2). Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional, 3). Karet, Barang
dari Karet dan Plastik, 4). Alat konstruksi (alat berat), 5). Pesawat
Udara, 6). Kapal Laut dan Kepelabuhanan.
8. Pembiayaan Pasar Modal : sektor industri 1). Bahan Kimia dan Barang
dari Bahan Kimia,

2). Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat

Tradisional, 3). Karet, Barang dari Karet dan Plastik, 4). Semen,
Keramik, dan Bahan Galian Non Logam, 5). Logam Dasar, 6). Barang
Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, 7). Komputer, Barang
Elektronik dan Optik, serta 8). Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi
Trailer.
Kebutuhan pembiayaan industri tidak dapat dipenuhi dari kebijakan
yang hanya diarahkan untuk pemberian insentif industri, namun dibutuhkan
sistem pembiayaan

industri secara khusus yang kompetitif. Perlu

dipertimbangkan beberapa hal untuk meningkatkan peran perbankan,
seperti: (i) memberikan kemudahan prosedur pengajuan; (ii) memberikan
tingkat suku bunga pinjaman yang kompetitif atau memberikan mekanisme
bantuan

subsidi

hutang;

dan

(ii)

memberikan

kemudahan

dalam

merestrukturisasi hutang.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sektor industri manufaktur memainkan peran penting dan strategis
dalam perkembangan ekonomi modern di seluruh dunia. Industri manufaktur
merupakan sektor ekonomi yang melakukan proses produksi barang dan jasa
melalui kombinasi pemanfaatan bahan baku dan faktor produksi lainnya seperti
tenaga kerja, tanah dan modal. Sektor industri manufaktur berperan dalam
meningkatkan produktivitas terkait penggantian impor dan perluasan ekspor,
menciptakan kapasitas perolehan devisa, serta meningkatkan lapangan kerja
dan pendapatan per kapita. Industri manufaktur juga mampu menciptakan
modal investasi pada tingkat yang lebih cepat daripada sektor-sektor ekonomi
lainnya sekaligus mempromosikan hubungan yang lebih luas dan efektif di
antara berbagai sektor. Dalam hal kontribusinya terhadap pembentukan
Produk Domestik Bruto (PDB), sektor manufaktur masih memegang peranan
dominan dan telah mengungguli sektor jasa di sejumlah negara OECD
(Anyanwu, 2010).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa industri manufaktur
berperan

penting

dalam

menggenjot

nilai

investasi

dan

ekspor

sehingga menjadi sektor andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
nasional.

Menurut

Kementerian

Perindustrian

(2019),

sektor

industri

berkontribusi terhadap PDB sebesar 20 persen, kemudian untuk perpajakan
sekitar 30 persen, dan ekspor hingga 74 persen1. Capaian ini sebagian besar
disumbangkan dari lima sektor manufaktur di dalam Making Indonesia 4.0,
yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri
otomotif, industri kimia, dan industri elektronika. Fakta ini menjelaskan bahwa
aktivitas industri senantiasa konsisten memberikan efek berantai yang luas
bagi perekonomian baik di daerah maupun nasional melalui peningkatan pada
1

https://kemenperin.go.id/artikel/20091/Industri-Manufaktur-Berperan-Penting-GenjotInvestasi-dan-Ekspor-
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nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan
PENDAHULUAN

penerimaan devisa negara.
Namun demikian, di tengah peran strategisnya tersebut, saat ini masih
terdapat beberapa tantangan dalam pembangunan sektor industri manufaktur
ke depan, salah satunya yang utama adalah masih relatif terbatasnya sumber
pembiayaan. Fakta ini dapat dilihat dari kondisi pembiayaan industri
manufaktur dimana porsi pembiayaan perbankannya relatif stagnan, bahkan
menunjukkan kecenderungan penurunan dalam periode 2015-2017 (rata-rata
sebesar 18,07% pada rentang tahun 2014-2017). Penyaluran kredit di sektor
industri belum agresif mengingat banyak regulasi yang wajib dipatuhi bank
dalam pembiayaan. Sampai dengan Oktober 2019, baru 24% perusahaan
ekspor memperoleh pendanaan dari Indonesia Eximbank. Sebagian besar
yakni 71% masih mengandalkan pembiayaan dari Bank Umum, 0,5% dari bank
daerah, dan 10% dari lembaga lainnya. Selain itu baru 10% perusahaan
eksportir memanfaatkan kredit khusus ekspor. Sementara 80% menggunakan
kredit modal kerja, 24% kredit investasi, dan 0,5% kredit lainnya (CNBC
Indonesia, 2019). Perbedaan karakteristik pada industri manufaktur merupakan
salah satu kendala pemanfaatan pembiayan perbankan. Dalam hal ini tentunya
dibutuhkan sumber dan skema pembiayaan yang sesuai karakteristik masingmasing industri, khususnya industri manufaktor non-migas.
Berdasarkan kondisi di atas, perlu dilakukan pemetaan sumber dan
skema pembiayaan dengan kriteria yang lengkap dan sesuai karakteristik
sektor. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi
landasan penyusunan strategi pengembangan akses pembiayaan sektor
industri manufaktur non-migas, mendorong sektor industri manufaktor nonmigas
kinerja

untuk

mengembangkan

produksinya,

serta

usahanya,

mendorong

memperbaharui/meningkatkan

kinerja

ekspor

dalam

rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
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Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan
Sarana dan Prasarana Industri mengamanatkan Pusdatin sebagai Pengelola
Sistem Informasi Industri Nasional yang ditugaskan untuk melakukan
pengolahan data, menyusun analisis, serta menyajikan hasil analisis tersebut
sebagai informasi industri. Terdapat delapan jenis informasi industri yang
harus disediakan oleh Pusat Data dan Informasi, dimana salah satu di
antaranya adalah analisis mengenai sumber daya industri. Cakupan sumber
daya industri dimaksud salah satunya meliputi akses pembiayaan.
Beberapa dasar hukum yang menjadi bagian dari latar belakang penelitian
ini, yaitu :
1. Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2015 tentang Pembangunan
Sumber Daya Industri.
3. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan
Sarana dan Prasarana Industri.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud penelitian ini adalah untuk menyediakan informasi terkait akses
pembiayaan sektor industri manufaktur non-migas dalam bentuk skema
pembiayaan yang sesuai bagi industri manufaktur, yang di dalamnya berisi:
1.

Sumber – sumber pembiayaan yang tersedia bagi industri manufaktur
non-migas;
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2.

Skema pembiayaan, persyaratan, jangka waktu, dan informasi lainnya

PENDAHULUAN

terkait sumber pembiayaan dimaksud;
3.

Rekomendasi pemetaan sumber pembiayaan sub sektor industri
manufaktur non-migas;
Tujuannya untuk mendorong sektor manufaktur non-migas untuk dapat

meningkatkan daya saing dan kinerjanya melalui akses pembiayaan.

1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data sumber-sumber pembiayaan yang sesuai bagi
sektor industri manufaktur non-migas;
2. Mengumpulkan informasi skema pembiayaan yang dapat digunakan
oleh sektor industri manufaktur non-migas;
3. Mengidentifikasi

persyaratan

skema pembiayaan

terkait

industri

manufaktur non-migas;
4. Menganalisis dan memberikan rekomendasi model pembiayaan yang
paling sesuai dengan sub sektor industri manufaktur non-migas;
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II. METODOLOGI
2.1. Kerangka Berfikir
1. Dapat dilihat bahwa secara umum penelitian ini berfokus untuk
mengeskplorasi skema-skema pembiayaan yang memungkinkan bagi sektor
industri manufaktur khususnya industri manufaktur non migas. Skema-skema
pembiayaan tersebut disajikan berdasarkan dua hal, yakni sumber-sumber
pembiayaan yang tersedia dan karakteristik industri manufaktur non-migas
yang di kelompokkan menurut KBLI 2 digit.

Gambar III-1. Kerangka Berfikir Kajian

5
Pusat Data dan Informasi - 2020

METODOLOGI
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2.2. Metode
Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan metode analisis
berupa studi pustaka dan data sekunder sebagaimana di sajikan pada Tabel
II-1.
Tabel II-1. Ringkasan Metode Analisis
METODOLOGI

No
1

Output
Sumber - sumber pembiayaan yang

Data

Metode Analisis

Sekunder

Studi Pustaka dan

tersedia bagi industri manufaktur non

Deskriptif Analitis

migas;
2

Skema pembiayaan, persyaratan,

Sekunder

jangka waktu dan informasi lainnya

Studi Pustaka dan
Deskriptif Analitis

terkait sumber pembiayaan dimaksud;
3

Rekomendasi pemetaan sumber

Sekunder

pembiayaan sub sektor industri;

Studi Pustaka dan
Deskriptif Analitis

Untuk mendapatkan gambaran mengenai sumber-sumber pembiayaan
yang tersedia bagi industri manufaktur non-migas, dilakukan studi pustaka
dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mendeskripsikan suatu gejala,
peristiwa, kejadian yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang
sedang dikaji. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalahmasalah aktual sebagaimana adanya dan berusaha mendeskripsikan peristiwa
dan kejadian sehingga dapat gambaran informasi yang diperlukan. Dalam studi
ini analisis deskriptif yang dilakukan secara umum mencakup :
1) Ketersediaan

sumber-sumber

pembiayaan

yang

berasal

dari

sumber-sumber

pembiayaan

yang

berasal

dari

pemerintah.
2) Ketersediaan

perbankan dalam negeri, baik dengan kategori BUMN maupun swasta
yang dipandang relevan atau sesuai dengan karakteristik industri
manufaktor non-migas.

6
Pusat Data dan Informasi - 2020

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

3) Ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari nonperbankan atau lembaga keuangan non-bank.
4) Ketersediaan sumber-sumber pembiayaan pada poin 1) dan 2) diatas
juga mencakup alternatif-alternatif skema pembiayaan yang tersedia
5) Potensi permasalahan atau tantangan yang dihadapi terkait dengan
berbagai alternatif yang telah digambarkan pada poin 1) dan 2) di atas,
serta strategi atau pendekatan untuk meresponnya.

2.3. Data dan Sumber Data
Untuk menjalankan analisis diatas, digunakan data atau informasi
relevan yang tersedia di berbagai referensi dengan sumber yang jelas. Adapun
kategori sumber data yang digunakan diantaranya sebagai berikut :
1. Dokumen-dokumen atau publikasi-publikasi relevan yang dikeluarkan
oleh insitusi/lembaga di dalam negeri maupun diluar negeri
2. Studi-studi relevan yang terkait dengan pembiayaan sektor manufaktur
non-migas;
3. Media di dalam negeri maupun luar negeri.
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(Halaman sengaja dikosongkan)
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III. ISU-ISU DAN PERMASALAHAN TERKAIT
PEMBIAYAAN SEKTOR INDUSTRI
MANUFAKTUR NON-MIGAS DAN ARAH
KEBIJAKAN
3.1. Isu-isu dalam Pembiayaan Pembangunan
pembangunan yaitu karakteristik kegiatan/proyek pembangunan, sumber
pembiayaan, dan pelaksana kegiatan/proyek pembangunan. Karakteristik
kegiatan/proyek pembangunan dapat dibagi menjadi kegiatan/proyek dengan
risiko tinggi (high risk project) dan risiko yang dapat diterima (acceptable risk
project). Variabel yang menjadi pembeda antara keduanya antara lain beban
proyek (project cost), periode pengembalian investasi (payback period), dan
imbal hasil yang diharapkan (return). High risk project umumnya memiliki
karakteristik project cost yang tinggi, payback period yang panjang, atau imbal
hasil yang rendah (low return). Sementara itu, acceptable risk project
umumnya memiliki risiko sebaliknya.
Kegiatan/proyek pembangunan yang dikategorikan sebagai high risk
project adalah kegiatan/proyek pada sektor infrastruktur yang di-proxy-kan oleh
sektor konstruksi. Permasalahan sumber pembiayaan terkait pula dengan
aspek

pelaksana

kegiatan/proyek

pembangunan.

Apabila

dilakukan

klasterisasi atas pelaksana kegiatan/proyek pembangunan maka akan
didapatkan 2 (dua) klaster yaitu: (1) pelaksana kegiatan/proyek pembangunan
yang

sumber

dananya

berasal

dari

APBN

yang

terdiri

dari

Kementerian/Lembaga, Badan Layanan Umum, dan Badan Usaha Milik
Negara, dan (2), pelaksana kegiatan/proyek pembangunan yang sumber
dananya berasal dari lembaga pembiayaan privat yang terdiri dari BUMN dan
swasta.
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Untuk klaster pertama, Secara umum tidak ditemui permasalahan yang
berarti karena sumber dana APBN merupakan sumber dana yang memiliki
biaya dana (cost of fund) rendah hingga nol. Tingkat cost of fund yang lebih
dari nol adalah biaya dividen yang perlu dibayarkan oleh BUMN yang
menerima penyertaan modal yang bersumber dari APBN. Namun, pada klaster
kedua terdapat permasalahan terkait adanya cost of fund. Dalam hal ini biaya
bunga

yang

berbanding

lurus

dengan

tingkat

risiko

kegiatan/proyek

pembangunan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Cost of fund akan
ISU PEMBIAYAAN

semakin tinggi apabila profil risiko semakin mendekati ambang batas
acceptable risk bagi lembaga pembiayaan privat. Salah satu variabel cost of
fund adalah tingkat bunga kredit investasi.
Sementara itu, jika dilihat menurut sumber perolehannya, pembiayaan
invetasi dapat berasal dari internal (sisa hasil usaha atau laba ditahan)
maupun eksternal (bank, pasar modal, pasar finansial). Kombinasi dari kedua
sumber pembiayaan itu disebut sebagai struktur modal (capital structure).
Dana internal adalah dana yang bersumber dari internal perusahaan, di
antaranya modal sendiri, keuntungan yang ditahan (retained earnings), dan
digunakan untuk membiayai proyek-proyek baru yang potensial. Kegiatan ini
dikenal dengan kegiatan re-investment.
Tabel III-1 menyajikan gambaran perbandingan karakteristik dan
permasalahan pembiayaan pada sektor industri manufaktur dengan beberapa
sektor lainnya. Dapat dilihat bahwa secara umum setiap sektor memiliki
beberapa perbedaan karakteristik serta isu-isu atau permasalahan yang
melingkupinya. Hal ini sedikit banyak juga akan berimplikasi pada skema dan
sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan setiap
sektor tersebut. Pada kasus sektor industri, dapat dilihat bahwa karakteristik
sektor industri (manufaktur) jika dikaitkan dengan pembiayaan merupakan
sektor yang memerlukan payback period yang cukup panjang untuk kredit
investasi. Hal ini tentunya juga akan berimplikasi pada kebutuhan pembiayaan
jangka panjang untuk sektor tersebut.
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Tabel III-1. Disain Matriks Output Kajian Perbandingan Karakteristik dan
Permasalahan Pembiayaan Industri Manufaktur
Karakteristik

Isu / permasalahan

Infrastruktur

 Payback period yang
panjang
 Capital intensive
 Rate of Return yang
rendah karena tarif
yang ditentukan oleh
Pemerintah

 BUMN
pembiyaaan
infrastruktur
(PT SMI)
 Bank
komersial

 Sifat BUMN yang
mencari keuntungan
(profit oriented)
 Karakteristik yang
memiliki profil risiko
tinggi menurut
perbankan
 Sumber dana murah
terbatas
 Surat berharga
memiliki biaya modal
(cost of capital) yang
tinggi
 Mismatch pendanaan
pada perbankan

Industri

 Payback period yang
panjang untuk Kredit
Investasi

 Bank
komersial

 Karakteristik yang
memiliki profil risiko
tinggi menurut
commercial bank
 Sumber dana murah
terbatas
 Penerbitan surat
berharga memiliki
biaya modal (cost of
capital) yang tinggi
 Mismatch pendanaan
pada perbankan

 Capital intensive
untuk Kredit
Investasi
Pertanian

 Jadwal
pengembalian yang
relatif tidak teratur

Bank Komersial

 Tidak banyak bank
yang memiliki
pengalaman di bidang
kredit retail pertanian
 Karakteristik yang
memiliki profil risiko
tinggi menurut
perbankan

Maritim

 Payback period yang

 Bank

 Karakteristik yang
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Sektor

Karakteristik
panjang
 Capital intensive

Lembaga
Pembiayaan
komersial
 Lembaga
pembiayaan
non-bank

Isu / permasalahan

ISU PEMBIAYAAN

memiliki profil risiko
tinggi menurut
perbankan
 Sumber dana murah
terbatas
 Penerbitan surat
berharga memiliki
biaya modal (cost of
capital) yang tinggi
 Mismatch pendanaan
pada perbankan

3.2. Struktur Modal dan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis
Salah satu teori penting dalam literatur terkait dengan pembiayaan
investasi telah dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (MM) tahun 1950-an.
Kedua peneliti ini mengembangkan teori yang dikenal dengan capital-structure
irrelevant proposition. Teori ini pada intinya menyatakan untuk membuat
keputusan investasi suatu perusahaan membutuhkan modal. Pandangan
tradisional menyatakan bahwa investasi perusahaan dapat dibiayai dari sisa
hasil usahanya. Kemudian dengan berkembangnya pasar finansial, bank dan
pasar modal, perusahaan memiliki alternatif sumber pembiayaan untuk
membiayai investasinya. Sumber pembiayaan yang berasal dari dalam
perusahaan dikenal dengan pembiayaan

internal.

Sedangkan sumber

pembiayaan yang berasal dari luar perusahaan dikenal dengan sumber
pembiayaan eksternal.
Sumber pembiayaan internal memiliki kelebihan tetapi juga memiliki
kekurangan. Kelebihan dari penggunaan dana internal perusahaan adalah
relatif mudah diperoleh karena merupakan bagian dari keuntungan perusahaan
(laba) yang tidak dibagikan kepada pemilik sahamnya. Hal ini lazimnya
dilakukan oleh perusahaan dengan menentukan besarnya modal yang
dibutuhkan untuk membiayai investasi tetap melalui rapat para pemegang
saham. Ketika para pemegang saham (investor) setuju dengan proposal
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investasi yang diusulkan, maka secara prinsip solusi masalah pembiayaan
investasi yaitu jumlah modal yang dibutuhkan telah didapatkan.
Masalah yang sering muncul terkait dengan pembiayaan internal
adalah apabila jumlah modal yang dapat disediakan oleh dana internal untuk
membiayai

investasi

tidak

cukup

menutup

kebutuhan

modal

secara

keseluruhan. Jika alternatif modal dari luar perusahaan tidak dapat dilakukan,
konsekuensi yang timbul dari penggunaan internal adalah target output
tidak berada pada kondisi yang optimal. Masalah menjadi semakin kompleks
apabila sektor-sektor yang sedang dikerjakan memiliki ciri misalnya optimal
apabila telah mencapai skala ekonomi tertentu.
Di pihak lain, apabila pasar finansial telah berkembang sempurna,
maka perusahaan tidak lagi tergantung pada ketersediaan dana internal
(terbatas). Perusahaan dapat memperoleh dana dari luar perusahaan untuk
membiayai investasinya. Sumber-sumber dana dari luar perusahaan dapat
berasal dari bank atau pasar modal atau pasar finansial yang lain. Bila
perusahaan memutuskan untuk menggunakan modal dari luar perusahaan
atau sebagian modal untuk membiayai investasi diperoleh

dari luar

perusahaan, maka dana dari luar perusahaan dinamakan dana eksternal.
Modigliani dan Miller pada era 1950an mengembangkan hipotesis yang
sangat terkenal. Kedua peneliti ini menegaskan bahwa jika pasar finansial
telah berkembang secara sempurna, struktur kapital untuk membiayai investasi
suatu perusahaan (komposisi antara modal dari internal dan eksternal)
bukanlah merupakan masalah yang penting dalam pembiayaan investasi.
Berdasarkan

teori yang

dikembangkan

dijelaskan

bahwa

nilai

suatu

perusahaan ditentukan oleh kekuatan untuk mendapatkan pendapatan
(earning power) dan risiko dari aset yang dimiliki. Nilai perusahaan tidak ada
kaitannya dengan bagaimana atau cara perusahaan tersebut membiayai
investasi atau membagi dividen-dividennya.
Implikasi dari teori pembiayaan perusahaan menyatakan bahwa suatu
proyek investasi untuk menghasilkan target output dan atau keuntungan yang
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optimal tidak selalu dapat didanai dari sumber pembiayaan internal. Agar
optimal, maka perlu dikembangkan alternatif kebijakan yang dapat mendorong
berkembangnya pasar finansial yang sempurna, agar perusahaan dapat
mencapai tingkat output yang optimal. Teori yang dikemukakan oleh Modgliani
dan Miller mengenai struktur kapital di tingkat agregat dapat dijelaskan dengan
menggunakan teori Harrod Domar. Teori ini dalam praktik dapat menjelaskan
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perkiraan modal yang dibutuhkan
oleh suatu negara untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjadi
ISU PEMBIAYAAN

targetnya. Dengan mengetahui ICOR (Incremental Capital Output Ratio) maka
jumlah kebutuhan investasinya dapat ditentukan.

3.3. Hambatan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis
Teori hambatan pembiayaan memberikan penjelasan mengapa pertumbuhan
ekonomi di banyak negara tidak mencapai kondisi yang optimal meskipun
kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat terbuka. Salah
satu faktor yang dapat menjelaskan mengenai hal ini adalah adanya hambatan
dalam pembiayaan investasi. Perusahaan merupakan salah satu dari pelaku
ekonomi memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap
perekonomian nasional. Namun,secara ekonomi, suatu perusahaan di dalam
memproduksi barang dan jasa memerlukan faktor produksi modal. Untuk
membiayai proyek-proyeknya, perusahaan dapat didanai dari modal sendiri
(dana internal), menggunakan dana dari luar perusahaan atau kombinasi dari
keduanya. Di sini, dana internal adalah dana yang bersumber dari internal
perusahaan, di antaranya modal sendiri, keuntungan yang ditahan (retained
earnings), dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek baru yang potensial.
Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan re-investment.
Dalam literatur, hipotesis Modigliani dan Miller telah memberikan
inspirasi

para

pembiayaan

ekonom untuk mengklarifikasi ada tidaknya
dalam

suatu

perekonomian

(negara).

hambatan

Modigliani-Miller

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan
berkembang ditentukan oleh pertumbuhan investasi di negara tersebut.
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Namun, pertumbuhan investasi seringkali tidak optimal karena adanya
hambatan pembiayaan yang akan mempengaruhi keputusan perusahaan
melakukan investasi.
Hambatan pembiayaan dalam konteks teori Modigliani dan Miller
menggambarkan ketidakmampuan perusahaan dalam suatu perekonomian
untuk mendapatkan akses untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan
yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Di negara yang
sangat

signifikan

sebagai

sumber-sumber

pembiayaan

utama

sektor

industrinya. Sebaliknya, suatu perekonomian yang pasar modal dan pasar
keuangannya belum berkembang baik, seperti Indonesia, menyebabkan
banyak

perusahaan

mengalami

hambatan

pembiayaan

untuk

dapat

merealisasikan proyek-proyek investasi untuk mencapai tingkat pertumbuhan
yang optimal.
Fazari, Hubard, dan Peterson, Haris, dan Love melakukan studi di
sejumlah negara berkembang mendukung hipotesis bahwa pendanaan internal
berpengaruh positif terhadap keputusan investasi perusahaan. Untuk kasus di
Indonesia, Agung menunjukkan kesimpulan yang sama, adanya hambatan
finansial dapat menjadi penyebab kebijakan moneter tidak efektif. Penyebab
terjadinya hambatan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua yaitu
faktor-faktor yang bersifat struktural dan non struktural. Faktor yang bersifat
struktural misalnya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak
mendukung pertumbuhan investasi. Di sektor perbankan, peraturan bagi
perusahaan yang ingin mendapatkan kredit untuk membiayai proyek investasi
memberlakukan adanya jaminan berupa prospek usaha dan kolateral dengan
jumlah tertentu sehingga tidak mampu dipenuhi oleh semua perusahaan.
Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur.
Penetapan premi risiko dalam bentuk ketentuan-ketentuan tersebut dapat
meningkatkan biaya investasi menjadi relatif mahal dibandingkan dengan
menggunakan sumber pendanaan internal.
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Di

pasar

modal,

sejumlah

persyaratan

telah

ditetapkan

bagi

perusahaan yang ingin memperoleh akses pembiayaan melalui pasar modal.
Salah satu dari peraturan tersebut adalah peraturan terkait dengan
keterbukaan informasi yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan otoritas Pasar
Modal.

Salah

satu

persyaratan

utamanya

adalah

kondisi

keuangan

perusahaan harus sehat dan laporan keuangan harus memperoleh opini wajar
tanpa pengecualian (WTP) dalam tiga tahun berturut-turut.
Ketika perusahaan mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan
ISU PEMBIAYAAN

oleh pasar modal, maka tidak serta merta perusahaan akan memperoleh dana
yang dibutuhkan. Faktor kondisi fundamental perusahaan juga akan sangat
berpengaruh terhadap hasil yang akan didapatkan. Bila investor menilai
perusahaan memiliki prospek yang baik, maka permintaan terhadap saham
akan meningkat dan dana yang dibutuhkan akan dapat digunakan perusahan
untuk merealisasikan proyek-proyek yang dijanjikan kepada para pemegang
saham dari perusahaan tersebut.
Dengan demikian tidak ada jaminan bagi perusahaan yang telah
melakukan go public akan berhasil mendapatkan dana eksternal seperti yang
diharapkan. Sebab jika perusahaan tidak memiliki prospek bisnis yang baik
serta kondisi keuangan yang tidak menarik bagi investor, maka perusahaan
akan sulit mendapatkan dana sesuai dengan target yang diharapkan dari
investor.
Faktor-faktor non-struktural juga berpengaruh terhadap munculnya
hambatan pembiayaan perusahaan. Salah satunya karena faktor informasi
yang tidak simetris terhadap kondisi perusahaan. Disinilah perlunya lembaga
pemeringkat kredit (credit rating agency) yang akan sangat membantu para
investor untuk memperoleh informasi yang akurat terhadap kondisi perusahan
sehingga dapat mengurangi informasi yang tidak simetris. Selain itu, faktor
pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu keuangan, tingkat pendidikan,
dan preferensi risiko juga akan mempengaruhi investor yang pada implikasinya
berdampak pada pertumbuhan investasi secara keseluruhan.
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Implikasi dari adanya hambatan pembiayaan investasi menyebabkan
investasi perusahaan tidak optimal. Agar investasi dapat dilakukan secara
optimal,

maka

hambatan

pembiayaan

tersebut

harus

dikurangi

atau

dihilangkan. Hambatan pembiayaan timbul akibat struktur pasar keuangan
yang tidak sempurna. Upaya mengurangi atau menghilangkan hambatan
pembiayaan dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan atau
perbaikan terhadap struktur pasar keuangan. Upaya-upaya untuk memperbaiki
keuangan. Pembangunan sektor keuangan akan memberikan dampak positif,
di antaranya adalah turunnya biaya transaksi, berkurangnya informasi yang
tidak simetris, dan mempengaruhi tingkat pembiayaan pada keputusan
investasi.

3.4. Permasalahan dalam Pembiayaan Sektor Industri Manufaktur
Non-Migas
Secara umum, Indonesia memiliki 5 faktor pendorong untuk membangun
sektor industri yang kuat yaitu: melimpahnya jumlah angkatan kerja,
permintaan domestik yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, ekonomi
terbesar di Asia, dan kaya akan sumberdaya alam. Meskipun demikian,
seluruh sektor industri di Indonesia saat ini mengalami 10 permasalahan
antara lain:
1. Ketergantungan Impor Bahan Baku. Industri nasional masih banyak
tergantung impor bahan baku, misal 90% impor bahan baku untuk
tekstil & produk tekstil, 50% impor bahan baku industri petrokimia, dan
74% impor bahan baku industri logam.
2. Potensi geografis yang belum termanfaatkan secara merata.
Persebaran industri yang belum sepenuhnya merata membuat potensi
geografis berupa kekayaan alam belum sepenuhnya dimanfaatkan
untuk bahan baku industri.
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3. Tren

Keberlanjutan

Pembangunan

Global

(Sustainability

Development). Tren keberlanjutan pembangunan kini tidak hanya
untuk negara maju, namun juga berlaku bagi banyak negara, terutama
dalam hal ekspor yang perlu memenuhi berbagai persyaratan tertentu
dan ramah lingkungan. Selain sebagai pemenuhan persyaratan, hal ini
juga menjadi potensi bisnis tersendiri.
4. Produktivitas IKM Perlu Ditingkatkan. IKM masih mengalami
berbagai kendala, seperti produktivitas yang relatif rendah, akses
ISU PEMBIAYAAN

pendanaan IKM masih kurang, minimnya inovasi, serta keahlian SDM
yang minim.
5. Infrastruktur Digital yang Masih Tertinggal. Penerapan revolusi
industri ke-4 membutuhkan infrastruktur digital yang memadai, seperti
kecepatan jaringan internet yang tinggi. Saat ini, jaringan 4G yang
tersedia masih belum merata dengan kecepatan yang masih rendah.
6. Keterbatasan Pendanaan Domestik dan Teknologi. Saat ini,
investasi asing kurang agresif, sehingga akses terhadap teknologi baru
kurang terbuka luas. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan investasi
supaya dapat mendorong peningkatan teknologi bagi sektor industri.
7. Kualitas SDM Perlu Ditingkatkan. Dengan jumlah pendudukan
terbesar ke-4 dunia, Indonesia perlu meningkatkan kualitas SDM
sehingga produktivitas dan daya saingnya meningkat.
8. Minimnya Pusat-Pusat Inovasi. Anggaran untuk kegiatan litbang
(R&D) Indonesia saat ini masih relatif rendah (0,1-0,3% dari PDB)
dengan

pusat-pusat

litbang/inovasi

yang

masih

perlu

banyak

ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, baik yang dimiliki pemerintah
maupun swasta.
9. Perlunya Insentif Inovasi. Adopsi teknologi industri 4.0 membutuhkan
berbagai insentif, seperti pajak. Hal ini agar sektor industri dapat
terdorong

untuk

melakukan

inovasi

yang

dapat

meningkatkan

produktivitas.
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10. Hambatan Kebijakan dan Regulasi. Saat ini masih banyak peraturan
dan kebijakan dari berbagai instansi yang cenderung tumpang tindih
atau menjadi hambatan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Untuk
itu, diperlukan terobosan dan harmonisasi agar tidak kontraproduktif.
Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, salah satu tantangan
utama dalam pembangunan sektor industri manufaktur adalah masih belum
terbilang masih belum agresif mengingat banyak regulasi yang wajib dipatuhi
bank dalam pembiayaan. Sampai dengan Oktober 2019, baru 24%
perusahaan ekspor memperoleh pendanaan dari Indonesia Eximbank.
Sebagian besar yakni 71% masih mengandalkan pembiayaan dari Bank
Umum, 0,5% dari bank daerah, dan 10% dari lembaga lainnya. Selain itu baru
10% perusahaan eksportir memanfaatkan kredit khusus ekspor. Sementara
80% menggunakan kredit modal kerja, 24% kredit investasi, dan 0,5% kredit
lainnya (CNBC Indonesia, 2019).
Perbedaan karakteristik pada industri manufaktur merupakan salah
satu kendala pemanfaatan pembiayan perbankan. Sampai saat ini, porsi
pembiayaan dari perbankan pada industri manufaktur rata-rata sebesar 16,55
% pada rentang tahun 2016-2020 (lihat Gambar III-1). Meski masih relatif lebih
tinggi dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya, namun dapat dilihat bahwa
perkembangan pembiayaan perbankan untuk industri manufaktur masih relatif
stagnan, bahkan menunjukkan kecenderungan penurunan dalam periode
2016-2020 (lihat Gambar III-1). Gambar III-2 dan Gambar III-3 juga
memperlihatkan tren investasi (PMA dan PMDN) di sektor industri manufaktur
cenderung menurun selama periode 2016-2020.
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Sumber : Bank Indonesia (2020* : Posisi per Oktober 2020)

Gambar III-1. Posisi Pinjaman / Kredit (dalam Rupiah dan Valas) Perbankan
Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

Gambar III-2. Perkembangan Investasi PMA Sektor Industri Manufaktur (20162020)
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Gambar III-3. Perkembangan Investasi PMDN Sektor Industri Manufaktur
(2016-2020)
Setidaknya terdapat beberapa beberapa permasalahan dan tantangan
yang dihadapi perbankan dalam upaya meningkatkan porsi penyaluran dana
bagi sektor industri, yaitu:


Maturity missmatch, dimana bank hanya cenderung memberikan
pembiayaan berjangka pendek dan menengah, dikarenakan sumber
pendanaan bank banyak didominasi sumber dana berjangka pendek;



Keterbatasan SDM bank yang memiliki expertise di bidang industri



Keterbatasan skema pembiayaan yang dapat dibiayai oleh perbankan,
terutama dalam bentuk project base (bank cenderung meminta
collateral) dan untuk usaha yang baru dimulai (start up business) serta
industri-industri yang masih dalam taraf perkembangan awal (infant
industry) dimana memerlukan insentif

bagi bank untuk berani

membiayai.
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3.5. Arah Kebijakan Terkait Pembiayaan Sektor Industri
Manufaktur Non-Migas
Setidaknya terdapat 3 (tiga) regulasi yang dapat digunakan untuk melihat arah
kebijakan yang berkait dengan pembiayaan sektor industri, yakni:
1)

UU no. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian: Fasilitasi Pembiayaan
oleh Pemerintah. Berdasarkan UU no.3 tahun

2014

tentang

perindustrian pasal 44 dinyatakan bahwa pemerintah memfasilitasi
ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri,
ARAH KEBIJAKAN

baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha,
dan/atau orang perorangan. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah
dan/atau pemerintah daerah hanya dapat diberikan kepada perusahaan
industri yang berbentuk BUMN atau BUMD. Selain itu, pemerintah
dapat

juga

mengalokasikan

pembiayaan

dan/atau

pemberian

kemudahan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta.
2)

PP no. 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Industri: Akses pembiayaan industri sebagai salah satu cakupan
sumber

daya

industri.

Sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri, Pusat Data dan Informasi sebagai Pengelola Sistem
Informasi Industri Nasional ditugaskan untuk melakukan pengolahan
data, menyusun analisis, serta menyajikan hasil analisis tersebut
sebagai informasi industri. Terdapat delapan jenis informasi industri
yang harus disediakan oleh Pusat Data dan Informasi, dimana salah
satu di antaranya adalah analisis mengenai sumber daya industri.
3)

PP no. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Secara khusus, bagian yang
berkait dapat dilihat dalam bagian yang berkait dengan Bangun Industri
Nasional. Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa
depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok
industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam,
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sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas.
Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan
prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang
memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.
Kerangka Bangun Industri Nasional tahun 2035 mencakup:
a) Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai
penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan
sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki
keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia
yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Prioritas : (1) Industri Pangan; (2) Industri Farmasi, Kosmetik dan
Alat Kesehatan; (3) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka; (4)
Industri

Alat

Transportasi;

(5)

Industri

Elektronika

dan

Telematika/ICT; (6) Industri Pembangkit Energi.
b) Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai
faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan
secara efektif, efisien, integratif, dan komprehensif.
Prioritas : (1) industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong
dan Jasa Industri
c) Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis
industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat
disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri
hilirnya.
Prioritas : (1) Industri Hulu Agro; (2) Industri Logam Dasar dan
Bahan Galian Bukan Logam Industri Hulu; dan (3) Industri Kimia
Dasar Berbasis Migas dan Batubara.
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3.6. Penyediaan Sumber Pembiayaan
Dalam

rangka

pencapaian

sasaran

pengembangan

industri

nasional

dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari
penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta
penanaman modal Pemerintah khususnya untuk pengembangan industri
strategis.
Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung
maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit
ARAH KEBIJAKAN

perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku
bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek.
Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat
menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.
Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

2014

tentang

Perindustrian

menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan
pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan
Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan
industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang
industri yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk mencapai sasaran
pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun kedepan diproyeksikan kebutuhan
pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15%
(lima belas persen) per tahun dengan komposisi antara Penanaman Modal
Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang.
Sementara itu, pemetaan program pembiayaan dalam RIPIN untuk
setiap sub-sektor disajikan pada Tabel III-2 sebagai berikut.
Tabel III-2. Program Pembiayaan dalam RIPIN
Sub-sektor
Industri Pangan

Arahan program
Periode 2015-2019

Periode 2020 - 2035

Memfasilitasi akses terhadap
pembiayaan yang kompetitif

24
Pusat Data dan Informasi - 2020

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

Sub-sektor

Arahan program
Periode 2015-2019

Periode 2020 - 2035

bagi industri pangan skala kecil
dan menengah;
Industri Farmasi,
Kosmetik, Alat Kesehatan
 Farmasi dan Kosmetik
 Alat Kesehatan

Mengembangkan kebijakan
yang mengaitkan industri alat

ARAH KEBIJAKAN

kesehatan masal dengan
pembiayaan layanan kesehatan
sebagai bentuk subsidi silang;
Memfasilitasi pembiayaan
untuk peningkatan kapasitas
industri alat kesehatan dasar
masal melalui revitalisasi
permesinan dan alat
pengukuran;
Industri Tekstil, Kulit, Alas
Kaki, dan Aneka
 Industri Tekstil

Mengembangkan kebijakan
sistem agunan mesin tekstil
untuk pembiayaan industri;

 Industri Kulit dan Alas
Kaki
 Industri Furniture dan

Memfasilitasi akses terhadap

BarangLainnya dari

sumber pembiayaan yang

Kayu

kompetitif untuk meningkatkan
kinerja ekspor furnitur;

 Industri Plastik,
Pengolahan Karet dan
barang dari karet
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Sub-sektor

Arahan program
Periode 2015-2019

Periode 2020 - 2035

Industri Alat Transportasi
Industri Elektronika dan
Telematika /ICT
Industri Pembangkit
Energi
Industri Barang Modal,
Komponen, Bahan

ARAH KEBIJAKAN

Penolong dan Jasa
Industri
 Industri Mesin dan
Perlengkapan

Mengembangkan sistem untuk
status legal kepemilikan mesin
yang diperlukan bagi
penjaminan pinjaman dan/atau
pemberian leasing.

 Industri Komponen dan
Bahan Penolong
Industri Agro

Memfasilitasi
peningkatan investasi
industri biodiesel dan
bioetanol yang lebih
ramah lingkungan;

Industri Logam Dasar dan
Bahan Galian Bukan
Logam
Industri Kimia Dasar
Berbasis Migas dan
Batubara
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IV. KARAKTERISTIK UMUM SUB-SEKTOR
INDUSTRI MANUFAKTUR NON-MIGAS DAN
KEBUTUHAN PEMBIAYAANNYA
4.1. Sub-Sektor Industri Makanan (10), Minuman (11), dan
Pengolahan Tembakau (12): Industri Agro
Industri Agro merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam
Industri Pengolahan Non-Migas yang meliputi, sektor Industri Makanan Hasil
Laut dan Perikanan, Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
Minuman memiliki karakteristik Industri yang cenderung padat karya walaupun
di beberapa industri yang sudah advance sudah masuk ke kategori padat
modal dengan pola investasi teknologi tinggi mengingat Industri Makanan
Minuman merupakan salah satu sub-sektor yang masuk dalam prioritas
Industri 4.0
Pada tahun 2019, industri makanan dan minuman tumbuh sebesar
7,78% dengan kontribusi terhadap total PDB sebesar 6,35%. Kontribusi ini
adalah yang terbesar di antara seluruh sektor industri. Ekspor industri
makanan mencapai USD27,28 Miliar dengan jumlah investasi PMDN sebesar
Rp 35,35 triliun dan investasi PMA sebesar USD 1.251,45 juta. Sampai
dengan triwulan III 2020, industri makanan dan minuman tumbuh sebesar
0,66% (yoy) dengan kontribusi terhadap total PDB sebesar 7,02%. Ekspor
industri makanan mencapai USD 21,31 miliar atau naik sebesar 8,27% (yoy)
dengan investasi PMDN sebesar Rp 5,92 triliun dan investasi PMA sebesar
USD 342,75 juta.
Jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam sub-sektor
industri makanan mencapai sekitar 22,6 persen (6775 unit) dari total
perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari
unit-unit usaha di sub-sektor industri makanan didominasi oleh swasta nasional
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(91 persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (33 persen), PMA
(8 persen), dan lainnya (59 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada
sekitar 78,3 persen.
Sementara itu, jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam subsektor industri minuman mencapai sekitar 1,9 persen (583 unit) dari total
perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari
unit-unit usaha di sub-sektor industri minuman didominasi oleh swasta nasional
(93 persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (49 persen), PMA
(9 persen), dan lainnya (42 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada
sekitar 77,8 persen. Selanjutnya, Jumlah unit usaha sedang dan besar yang
termasuk dalam sub-sektor industri pengolahan tembakau mencapai sekitar
1,9 persen (575 unit) dari total perusahaan di industri manufaktur non-migas.
KARAKTERISTIK SEKTOR

Struktur kepemilikan modal dari unit-unit usaha di sub-sektor industri
pengolahan tembakau didominasi oleh swasta nasional (97 persen), dengan
sumber permodalan berasal dari PMDN (22 persen), PMA (2 persen), dan
lainnya (75 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada sekitar 66 persen.
Kebutuhan utama pembiayaan untuk sub-sektor industri agro adalah
melakukan pemulihan dari dampak penurunan utilitas industri akibat pandemi
covid-19 dalam jangka pendek. Selain itu, juga untuk mengatasi permasalahan
industrial dalam jangka menengah dan panjang.
Terkait dengan subsektor industri agro, terdapat beberapa studi yang dapat
dijadikan sebagai referensi untuk melihat kebutuhan pembiayaan di subsektor
industri tersebut. Salah satu kasus pola pembiayaan adalah sebagaimana hasil
penelitian Bank Indonesia pada industri gula merah.
Pada studi ini disebutkan bahwa Pengusaha gula merah umumnya
menggunakan modal usaha sendiri dalam mendirikan dan menjalankan
usahanya, walaupun ada sebagian yang menggunakan bantuan pendanaan
perbankan baik konvensional maupun syariah. Jenis pembiayaan yang
disediakan oleh bank kepada pengusaha UMKM sangat bervariasi seperti
Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) Pembiayaan tersebut
memberikan tingkat suku bunga yang bervariasi untuk konvensional atau
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dengan sistem bagi hasil untuk syariah dengan plafon sesuai kebutuhan para
pengusaha. Jangka waktu pembiayaan biasanya 1 (satu) tahun sampai
dengan 3 (tiga) tahun. Pada industri ini, persyaratan pengajuan kredit tidak
jauh berbeda dengan pembiayaan syariah yang memerlukan agunan
(collateral) berupa sertifikat tanah, segel maupun BPKB kendaraan tergantung
dari

besarnya

pembiayaan

yang

diinginkan.

Pihak

perbankan

terus

memperkenalkan dan menggalakkan kepada pengusaha UMKM termasuk gula
merah untuk menggunakan pembiayaan dari perbankan atau lembaga
keuangan non bank.

4.2. Sub-Sektor Industri Tekstil (13) dan Sub-Sektor Industri
Menurut Kementerian perindustrian, berdasarkan peta jalan Making Indonesia
4.0, industri tekstil dan pakaian sebagai satu dari lima sektor manufaktur yang
sedang diprioritaskan pengembangannya terutama dalam kesiapan memasuki
era industri 4.02. Kementerian Perindustrian juga menyebutkan bahwa industri
tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional semakin kompetitif di kancah global
karena telah memiliki daya saing tinggi. Hal ini didorong lantaran struktur
industrinya sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir. Untuk itu, Kementerian
Perindustrian berupaya terus memacu ekspor produk TPT nasional. Sebab,
selain sebagai sektor padat karya, industri TPT memiliki orientasi ekspor. Oleh
karena itu, beberapa langkah strategis dijalankan, antara lain mendorong
perluasan akses pasar serta merestrukturisasi mesin dan peralatan jadi. Untuk
menggenjot daya saing industri TPT, Kementerian Perindustrian juga terus
berupaya membantu mendorong kemudahan dalam penyediaan bahan baku
dan pasokan energi.
Saat ini, jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam
sub-sektor industri tekstil mencapai sekitar 8,2 persen (2474 unit) dari total

2

https://kemenperin.go.id/artikel/21230/Kemenperin:-Industri-Tekstil-dan-Pakaian-TumbuhPaling-Tinggi
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perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari
unit-unit usaha di sub-sektor industri tekstil didominasi oleh swasta nasional
(93 persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (23 persen), PMA
(10 persen), dan lainnya (67 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada
sekitar 72,3 persen. Sementara itu, Jumlah unit usaha sedang dan besar yang
termasuk dalam sub-sektor industri pakaian jadi mencapai sekitar 8,7 persen
(2614 unit) dari total perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur
kepemilikan modal dari unit-unit usaha di sub-sektor industri pakaian jadi
didominasi oleh swasta nasional (90 persen), dengan sumber permodalan
berasal dari PMDN (19 persen), PMA (14 persen), dan lainnya (68 persen).
Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada sekitar 84,8 persen.
Terkait dengan subsektor industri di atas, terdapat beberapa studi yang
KARAKTERISTIK SEKTOR

dapat dijadikan sebagai referensi untuk melihat kebutuhan pembiayaan di
subsektor industri tersebut, salah satu kasus pembiayaan untuk usaha pakaian
jadi adalah sebagaimana hasil penelitian Bank Indonesia pada industri
pakaian. Pada studi ini disebutkan bahwa Pola pembiayaan usaha pakaian jadi
dapat berasal dari pengusaha sendiri, kredit dari lembaga swadaya
masyarakat, uang muka dari perusahaan besar yang memesan pakaian jadi
kepada pengusaha, maupun dari kredit bank dengan proporsi yang sangat
beragam. Sebagian besar pengusaha memiliki dana untuk memenuhi
kebutuhan modal kerja dan investasi. Namun mereka juga sebenarnya
membutuhkan kredit dari perbankan, hanya saja pengusaha merasa kesulitan
karena kendala dalam hal peyediaan agunan/jaminan. Pembiayaan untuk
usaha dengan pola makloon, pengusaha biasanya menerima uang muka
sebesar 30% dari nilai pesanan dan dilunasi setelah pakaian jadi selesai.
Sementara itu, sebagai salah satu gambaran, pembiayaan yang
berasal dari kredit perbankan belum banyak diterima oleh pengusaha. Kredit
yang pernah diterima adalah berasal dari lembaga swadaya masyarakat untuk
modal kerja dengan jangka waktu yang relatif singkat. Adapula pembiayaan
yang berasal dari pemerintah daerah dan tidak dikenakan biaya bunga dengan
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jangka waktu 2 tahun. Pinjaman yang diberikan dari pemerintah daerah juga
dipergunakan untuk modal kerja oleh para pengusaha pakaian jadi.

4.3. Sub-Sektor Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki (15)
Industri tekstil, kulit dan alas kaki merupakan salah satu sektor penyumbang
devisa negara yang cukup signfikan. Menurut Kementerian Perindustrian
(2019), salah kontruibusi dari subsektor industri tersebut dapat dilihat melalui
capaian nilai ekspor pada tahun 2018 yang mencapai sebesar USD18,96 miliar
atau berkontribusi hingga 10,52% dari total ekspor nasional. Selain itu,
subsektor ini yang tergolong padat karya karena mampu menyerap tenaga
kerja sebanyak 4,65 juta orang pada periode tersebut. Industri tekstil, kulit dan
di Indonesia, yang telah mempunyai struktur yang kuat dari hulu sampai hilir,
dan produknya memberikan kontribusi nomor tiga dari seluruh komoditas
ekspor3.
Dengan

potensinya

tersebut,

Kementerian

perindustrian

telah

memprioritaskan pengembangan daya saing terhadap industri tekstil, kulit dan
alas kaki. Peta jalan ini juga telah menjadikan Indonesia masuk dalam empat
besar produsen alas kaki dunia di bawah Tiongkok, India, dan Vietnam. Di sini
Indonesia mampu memproduksi 1,41 miliar pasang sepatu pada tahun 2018,
yang berkontribusi pada sekitar 4,6% terhadap total produksi sepatu dunia 4.
Fakta ini menunjukkan bahwa Industri alas kaki nasional mampu menapaki
kemampuannya di kancah global dengan menghasilkan beragam produk yang
berkualitas dan inovatif.
Menurut Kementerian Perindustrian, jmlah unit usaha sedang dan
besar yang termasuk dalam sub-sektor industri kulit, barang dari kulit, dan alas
kaki mencapai sekitar 2,9 persen (879 unit) dari total perusahaan di industri
3

https://kemenperin.go.id/artikel/21167/Berorientasi-Ekspor,-Industri-Tekstil-dan-Alas-KakiSumbang-USD-19-Miliar
4
https://kemenperin.go.id/artikel/20539/Indonesia-Produsen-Alas-KakI-Terbesar-Keempat-DiDunia
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alas kaki juga merupakan salah satu subsektor indutsri manufaktur yang tertua

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari unit-unit usaha di subsektor industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki didominasi oleh swasta
nasional (85 persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (23
persen), PMA (16 persen), dan lainnya (61 persen). Tingkat utilisasi dari
kapasitas yang ada sekitar 80,2 persen.
Terkait dengan subsektor industri di atas, terdapat beberapa studi yang
dapat dijadikan sebagai referensi untuk melihat kebutuhan pembiayaan di
subsektor industri tersebut, salah satu kasus pembiayaan untuk usaha
kerajinan tas kulit sebagaimana hasil penelitian Bank Indonesia. Dalam studi
ini disebutkan bahwa setidaknya terdapat dua komponen biaya yang
diperlukan untuk pengembangan industri kerajinan kulit, yakni biaya investasi
dan biaya operasional. Biaya investasi merupakan komponen biaya yang
KARAKTERISTIK SEKTOR

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dana awal usaha yang berupa
penanaman modal pada fisik pabrik, mesin maupun peralatan. Komponen
terbesar dari biaya investasi usaha kerajinan tas kulit adalah pembelian mesinmesin dan sewa tanah/bangunan. Selain tanah dan bangunan, komponen
biaya investasi selanjutnya dari usaha kerajinan tas kulit ini adalah perijinan.
Perijinan mutlak diperlukan untuk bisa mengoperasikan usaha. Izin-izin yang
diperlukan untuk usaha ini adalah izin industri, Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
dan surat izin bebas gangguan (HO).
Biaya yang kedua adalah biaya operasional yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan operasional. Umumnya komponen biaya operasional
terbagi dalam biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik
(BOP), biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Komponen
biaya operasional terbesar adalah tenaga kerja. Hal ini terjadi karena
karakteristik kerajinan kulit yang benar-benar bertumpu pada kemampuan para
pengrajinnya dalam membuat detail produk yang masih dominan dikerjakan
dengan tangan. Sementara biaya lain seperti biaya overhead dan pemasaran
cenderung kecil. Biaya overhead hanya terdapat pada listrik yang digunakan.
Sedangkan biaya pemasaran dikeluarkan untuk produk yang dipasarkan
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sendiri oleh pengusaha karena untuk produk pesanan (yang seringkali
mendominasi permintaan) biaya pemasaran dibebankan pada pihak pemesan.

4.4. Sub-Sektor Industri Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur)
dan Anyaman dari Bambu, Rotan dsj (16)
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai wilayah hutan yang
cukup luas. Produksi hutan selain menghasilkan kayu sebagai hasil utama,
juga menghasilkan produk lainnya dari hutan seperti arang, tengkawang,
kopul, minyak atsiri, kayu gaharu dan lain-lain. Hasil produksi hutan Indonesia
merupakan produk unggulan komparatif terhadap negara-negara lain dan
sebagian dari hasil produksi produk hutan diekspor ke negara lain dan produk
hanya kayu, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai wilayah
hutan penghasilan rotan yang cukup luas. Hasil produksi hutan Indonesia
merupakan produk unggulan komparatif dimana hasil produksi rotan dalam
segala bentuknya diekspor ke mancanegara, serta merupakan penghasilan
devisa yang penting dari sektor non migas.
Saat ini, jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam subsektor industri kayu, gabus (tidak termasuk furniture) dan anyaman dari
bambu, rotan dsj mencapai sekitar 4,2 persen (1257 unit) dari total perusahaan
di industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari unit-unit
usaha di sub-sektor industri industri kayu, gabus (tidak termasuk furniture) dan
anyaman dari bambu, rotan dsj didominasi oleh swasta nasional (93 persen),
dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (34 persen), PMA (7 persen),
dan lainnya (58 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada sekitar 73,3
persen.
Terkait dengan subsektor industri di atas, terdapat beberapa studi yang
dapat dijadikan sebagai referensi untuk melihat kebutuhan pembiayaan di
subsektor industri tersebut, salah satu kasus pembiayaan untuk usaha kayu
olahan dan kerajinan rotan dapat dilihat dalam hasil penelitian Bank Indonesia.
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kayu merupakan penghasil devisa nomor satu dari sektor non migas. Tidak
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Pada kasus industri kayu olahan, di sini disebutkan bahwa pelaku usaha
memanfaatkan pinjaman perbankan, dimana bank melakukan penilaian
terhadap kelayakan usaha dalam kemitraan antara pihak Petani Plasma
dengan Perusahaan Perkebunan dan Pengolahan/Eksportir sebagai inti, dapat
kemudian melibatkan diri untuk biaya investasi dan modal kerja pembangunan
atau

perbaikan

kelayakan

kebun Disamping mengadakan

aspek-aspek

budidaya/produksi

yang

pengamatan terhadap
diperlukan,

termasuk

kelayakan keuangan. Pihak bank di dalam mengadakan evaluasi, juga harus
memastikan bagaimana pengelolaan kredit dan persyaratan lainnya yang
diperlukan sehingga dapat menunjang keberhasilan proyek. Skim kredit yang
akan digunakan untuk pembiayaan ini, bisa dipilih berdasarkan besarnya
tingkat bunga yang sesuai dengan bentuk usaha tani ini, sehingga mengarah
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pada perolehannya pendapatan bersih petani yang paling besar.
Dalam pelaksanaanya, Bank harus dapat mengatur cara petani plasma
akan mencairkan kredit dan mempergunakannya untuk keperluan operasional
lapangan, dan bagaimana petani akan membayar angsuran pengembalian
pokok pinjaman beserta bunganya. Untuk ini, bank agar membuat perjanjian
kerjasama dengan pihak perusahaan inti, berdasarkan kesepakatan pihak
petani/kelompok tani/koperasi. Perusahaan inti akan memotong uang hasil
penjualan petani plasma/usaha kecil sejumlah yang disepakati bersama untuk
dibayarkan langsung kepada bank. Besarnya potongan disesuaikan dengan
rencana angsuran yang telah dibuat pada waktu perjanjian kredit dibuat oleh
pihak petani/Kelompok tani/koperasi. Perusahaan inti akan memotong uang
hasil

penjualan

petani

plasma/usaha

kecil

sejumlah

yang

disepakati bersama untuk dibayarkan langsung kepada Bank. Besarnya
potongan disesuaikan dengan rencana angsuran yang telah dibuat pada waktu
perjanjian kredit dibuat oleh pihak petani plasma dengan bank.
Sementara itu, untuk industri kerajinan bambu, setidaknya terdapat dua
komponen dalam analisis kelayakan usaha, yakni biaya investasi dan biaya
operasional. Biaya investasi adalah komponen biaya yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan dana awal pendirian usaha yang meliputi lahan/area
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usaha, peralatan dan sarana pengangkutan. Biaya investasi diperlukan untuk
memulai kegiatan usaha kerajinan mebel bambu. Komponen terbesar dari
biaya investasi usaha kerajinan ini adalah penyediaan lahan/areal untuk
keseluruhan proses produksi serta sarana transportasi produk. Biaya
operasional adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam proses
produksi. Biaya operasional usaha kerajinan mebel bambu terdiri dari biaya
bahan baku, tenaga kerja dan biaya tetap (overhead).

4.5. Sub-sektor Industri Kertas, dan Barang dari Kertas (17)
Dalam beberapa tahun terakhir, Industri pulp dan kertas berkontribusi cukup
signifikan bagi perekonomian nasional. Pada 2018, industri ini berkontribusi
pengolahan nasional. Industri pulp dan kertas merupakan salah satu sektor
yang mendapat prioritas dalam pengembangannya. Hal ini karena Indonesia
memiliki potensi terutama terkait bahan baku, di mana produktivitas tanaman di
Indonesia lebih tinggi daripada negara pesaing yang beriklim subtropis.
Menurut Kementerian Perindustrian, Hanya dua negara yang berpeluang
memproduksi pulp secara efesien yaitu Indonesia dan Brasil. Dari sisi tenaga
kerja, industri pulp dan kertas menyerap 260.000 tenaga kerja langsung dan
1,1 juta tenaga kerja tidak langsung. Secara tidak langsung, industri pulp dan
kertas tergolong sektor padat karya dan berorientasi ekspor5.
Menurut Kementerian Perindustrian, saat ini, kapasitas produksi pulp
Indonesia sebesar 11 juta ton per tahun dan produksi kertas 16 juta ton per
tahun, serta terdapat 84 perusahaan pulp dan kertas di Indonesia. Hal ini
menjadikan Indonesia berada di peringkat kesembilan untuk produsen pulp
terbesar di dunia serta posisi keenam untuk produsen kertas terbesar di dunia.
Namun demikian, dengan segala potensi yang dimilikinya, Indonesia
berpeluang untuk menjadi tiga besar dalam industri pulp dan kertas di dunia.
Untuk mewujudkan ini, Kementerian Perindustrian menyebutkan perlu
5

https://analisis.kontan.co.id/news/industri-pulp-dan-kertas-indonesia
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17,6% terhadap industri pengolahan non-migas dan 6,3% terhadap industri
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meningkatkan daya saing produknya sehingga bisa lebih kompetitif di pasar
global melalkui pemanfaatan teknologi terkini.
Saat ini, jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam subsektor industri kertas dan barang dari kertas mencapai sekitar 2,4 persen (729
unit) dari total perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur
kepemilikan modal dari unit-unit usaha di sub-sektor industri kertas dan barang
dari kertas didominasi oleh swasta nasional (90 persen), dengan sumber
permodalan berasal dari PMDN (41 persen), PMA (13 persen), dan lainnya (46
persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada sekitar 76 persen.

4.6. Sub-sektor Industri Pencetakan dan Reproduksi Media
Rekaman (18)
KARAKTERISTIK SEKTOR

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan pertumbuhan industri
percetakan cukup baik. Hal ini juga telah melahirkan banyak pengembangan
produk inovatif, ide-ide bisnis yang kreatif serta menjanjikan perspektif masa
depan industri percetakan yang lebih menarik. Menurut Persatuan Perusahaan
Grafika Indonesia (PPGI), disebutkan bahwa pertumbuhan industri grafika tak
lepas dari tingginya konsumsi kertas di dalam negeri. Berdasarkan data
Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), kapasitas industri kertas mencapai
12,5 juta ton per tahun dengan rerata konsumsi domestik mencapai 60%-65%
per tahun6. Pada 2019, industri percetakan dan reproduksi media rekaman
merupakan salah satu sub-sektor yang mampu tumbuh optimal denga angka
pertumbuhan 8,86%. Cukup tingginya pertumbuhan ini sejalan dengan
meningkatnya permintaan luar negeri untuk produk industri tersebut.
Saat ini jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam subsektor industri pencetakan dan reproduksi media rekaman mencapai sekitar
2,9 persen (865 unit) dari total perusahaan di industri manufaktur non-migas.
Struktur kepemilikan modal dari unit-unit usaha di sub-sektor industri
pencetakan dan reproduksi media rekaman didominasi oleh swasta nasional
6

https://kemenperin.go.id/artikel/759/Industri-Grafika-Tumbuh-5,3
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(95 persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (29 persen), PMA
(8 persen), dan lainnya (63 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada
sekitar 74,4 persen.

4.7. Sub-sektor Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
(20)
Industri kimia merupakan salah satu sektor andalan penggerak perekonomian
nasional. Hal ini karena industri kimia berperan penting dalam memasok
kebutuhan bahan baku bagi sektor manufakturnya lainnya seperti industri
plastik dan industri tekstil. Sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0, industri
kimia adalah satu dari lima sektor manufaktur yang sedang mendapatkan
ini industri kimia sebagai salah satu sektor yang mampu memberikan
kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa. Industri kimia juga kerap kali
menjadi tolok ukur tingkat kemajuan bagi suatu negara, selain industri baja.
Hal inilah yang membuat keberadaan industri kimia sering menjadi backbone
dari sebagian besar sektor industri di dunia
Berdasarkan karakteristiknya, industri kimia dikategorikan sebagai jenis
sektor yang padat modal, padat teknologi, dan lahap energi, sehingga perlu
langkah pengembangan yang berkesinambungan di antara para stakeholder.
Menurut Kemenperian, sektor ini membutuhkan banyak asupan energi,
sehingga besar kecil tarifnya sangat berpengaruh terhadap daya saing hingga
di sektor hilirnya7.
Saat ini, produk-produk petrokimia sebagian sudah mampu diproduksi
di dalam negeri, seiring dengan peningkatan investasi. Dalam beberapa tahun
terakhir, pemerintah terus mendorong investasi besar-besaran di industri
petrokimia guna mendongkrak produktivitas dan daya saing industri petrokimia
nasional.

Menurut

Kemenetrian

perindustrian,

selain

perlu

ditopang

7

https://ekbis.sindonews.com/berita/1443825/34/pacu-industri-kimia-jadi-penggerakekonomi-nasional/10
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prioritas pengembangan agar siap mengimplementasikan industri 4.0. Selama
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ketersediaan infrastruktur, sektor ini juga memerlukan pasokan energi yang
vital sebagai bahan baku seperti gas industri. Hal ini karena penggunaan gas
di sektor ini berkontribusi sangat signifikan dalam struktur biaya industri. Selain
itu, sektor ini juga memerlukan dukungan infrastruktur antara lain jaringan
transportasi dan pelabuhan, perlunya penguasaan riset dan pemanfaatan
teknologi terkini, serta ketersediaan SDM yang kompeten sebagaimana telah
ditetapkan dalam strategi implementasi Making Indonesia 4.0. Dengan
pengembangan investasi tersebut, iIndustri kimia diharapkan dapat terus
meningkatkan kapasitas produksinya, terutama yang berbasis ethylene yang
kebutuhannya sebaga bahan baku plastik terus meningkat, yang saat ini
mencapai 5 juta ton per tahun.
Dengan jumlah penduduk sekitar 265 juta jiwa dan dukungan sumber
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daya alam sebagai bahan baku industri petrokimia, baik yang tidak terbarukan
maupun terbarukan, Indonesia memiliki peluang sebagai pusat pengembangan
industri petrokimia di lingkungan strategis ASEAN dan Asia. Indonesia memiliki
potensi besar, melalui cadangan total minyak bumi 3,3 miliar barrel, cadangan
total gas bumi 135,55 Trillion Standard Cubic Feet (TSCF), dan cadangan total
batubara 39,89 miliar ton. Di samping itu, Indonesia juga menjadi produsen
minyak sawit mentah terbesar di dunia dengan produksi 48 juta ton per tahun
(68% produksi dunia)8.
Berdasarkan data Kemenperin, sektor manufaktur pada 2019 tumbuh
4,34 persen secara tahunan atau melambat dari realisasi 2018 yakni 4,77
persen. Adapun, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh sebesar
5,59 persen pada kuartal I/20209. Utilitas pabrikan industri kimia hulu cukup
beragam. Menurutnya, utilitas industri yang memasok bahan buku ke industri
komponen bangunan cukup rendah, industri yang memasok ke industri aneka
pangan cukup stabil, dan industri yang memasok bahan baku bagi industri
farmasi cukup bagus. Utilitas di kimia hulu saat ini dapat dikatakan bervariasi.
8

Ibid
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200731/257/1273526/kemenperin-pertumbuhanindustri-kimia-hulu-bakal-positif
9
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Rata-rata utilitas industri kimia hulu saat ini ada di level 60 persen dan
kedepannya diharapkan dapat mencapai di atas 70 persen10.
Saat ini jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam subsektor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia mencapai sekitar 4,6
persen (1384 unit) dari total perusahaan di industri manufaktur non-migas.
Struktur kepemilikan modal dari unit-unit usaha di sub-sektor industri bahan
kimia dan barang dari bahan kimia didominasi oleh swasta nasional (81
persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (40 persen), PMA (20
persen), dan lainnya (40 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada
sekitar 74,3 persen.

Tradisional (21)
Pada 2018, Kementerian Perindustrian telah menentukan lima sektor prioritas
yang didorong untuk menjadi fokus dari pengembangan Making Indonesia 4.0.
Kelima sektor tersebut adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan
pakaian jadi, otomotif, kimia, dan elektronika. Pemilihan kelima sektor industri
itu didasarkan pada berbagai faktor penting. Salah satunya adalah karena
industri-industri tersebut telah berkontribusi sebesar 70% terhadap PDB
nasional. Selain itu, sektor-sektor industri yang ditetapkan menjadi prioritas,
juga mewakili 65% ekspor industri serta menyerap sekitar 60% tenaga kerja
industri.

Namun

dalam

perkembangannya,

Kementerian

Perindustrian

menambahkan sektor industri alat kesehatan dan industri farmasi. Masuknya
industri alat kesehatan dan farmasi ke dalam prioritas pengembangan Making
Indonesia 4.0 merupakan salah satu upaya Kemenperin untuk dapat segera
mewujudkan Indonesia yang mandiri di sektor kesehatan.
Kemandirian Indonesia di sektor industri alat kesehatan dan farmasi
merupakan hal yang penting, terlebih dalam kondisi kedaruratan kesehatan
seperti saat ini. Sektor industri alat kesehatan dan farmasi masuk dalam
10

Ibid
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4.8. Sub-sektor Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat
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kategori high demand di tengah Pandemi Covid-19, di saat sektor lain
terdampak berat. Sehingga, industri alat kesehatan dan farmasi perlu didorong
untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Kemandirian
di sektor industri alat kesehatan dan farmasi juga diharapkan berkontribusi
dalam program pengurangan angka impor hingga 35% pada akhir tahun
202211.
Untuk mewujudkan hal di atas, Kementerian Perindustrian terus
berupaya meningkatkan daya saing sektor industri alat kesehatan dan farmasi
dengan mendorong transformasi teknologi berbasis digital. Pemanfaatan
teknologi digital ini diharapkan dapat dimulai dari tahapan produksi hingga
distribusi kepada konsumen. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden agar
segera disusun program digitalisasi nasional. Program Making Indonesia 4.0
KARAKTERISTIK SEKTOR

telah mendukung perusahaan industri dalam penyesuaian dengan kondisi saat
ini. Di masa pandemi Covid-19, penerapan Industri 4.0 memudahkan industri
dalam menjalankan protokol kesehatan. Dengan menjalankan digitalisasi,
perusahaan dapat mengatur proses kerja maupun SDM-nya dan tetap
produktif.
Farmasi merupakan industri padat modal atau capital intensive. Untuk
itu, pemerintah terus berupaya memberikan apresiasi terhadap investasi dan
perluasan

pasar yang

pengembangan

dilakukan

fasilitas

oleh

pelaku

produksinya di dalam

industri

negeri,

farmasi bagi

sehingga

dapat

meningkatkan kualitas dan daya saingnya di pasar health care international.
Kementerian Perindustrian juga terus mendorong pendalaman struktur industri
farmasi di dalam negeri melalui peningkatan investasi. Upaya ini, selain untuk
menumbuhkan sektor strategis tersebut, juga diharapkan dapat memangkas
defisit neraca perdagangan dan memacu ekspor. Salah upaya yang dilakukan
yaitu

dengan

pemberian

insentif

untuk

menarik

investasi.

Apalagi,

sebagai sektor andalan masa depan, industri farmasi terus didorong daya

11

https://www.kemenperin.go.id/artikel/21776/Industri-Farmasi-dan-Alat-Kesehatan-MasukProgram-Making-Indonesia-4.0
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saingnya melalui berbagai kemudahan dan insentif berupa pengurangan pajak
maupun bea masuk yang ditanggung pemerintah serta bentuk insentif lainnya.
Kementerian Perindustrian juga menyebutkan bahwa industri farmasi di
sektor hulu atau produsen bahan baku perlu terus dikembangkan karena nilai
tambah produk farmasi akan meningkat jika sektor hulu dan hilir terintegrasi.
Selain itu, pengembangan sektor hulu juga bisa menjadi substitusi impor
bahan baku sehingga dapat menekan defisit neraca dagang di sektor industri
farmasi. Untuk weujudkan ini, Pemerintah berupaya dukungan fiskal terhadap
pertumbuhan industri farmasi melalui tax allowance, tax holiday, serta super
deductible tax yang diberikan bagi industri yang terlibat dalam program vokasi
dan inovasi melalui research and development (R&D)12.
perusahaan dan 90% dari perusahaan farmasi tersebut fokus di sektor hilir
dalam memproduksi obat-obatan. Jumlah unit usaha sedang dan besar yang
termasuk dalam sub-sektor industri farmasi, produk obat kimia, dan obat
tradisional mencapai sekitar 1,2 persen (352 unit) dari total perusahaan di
industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari unit-unit usaha
di sub-sektor industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional
didominasi oleh swasta nasional (89 persen), dengan sumber permodalan
berasal dari PMDN (50 persen), PMA (13 persen), dan lainnya (38 persen).
Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada sekitar 74,6 persen. Kementerian
Perindustrian menyebutkan bahwa pada triwulan I tahun 2020, industri kimia,
farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59
persen. Kinerja positif ini diraih di tengah dampak pandemi Covid-19. Sebab,
industri tersebut merupakan salah satu sektor yang masih memiliki permintaan
cukup tinggi di pasar13.

12

https://kemenperin.go.id/artikel/20808/Perkuat-Struktur-Industri-Farmasi,-PemerintahFasilitasi-Insentif-Investasi13
https://kemenperin.go.id/artikel/21811/Jurus-Kemenperin-Wujudkan-Kemandirian-IndustriFarmasi-dan-Alat-Kesehatan-
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Hingga kini, industri farmasi di dalam negeri terdapat sebanyak 220
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Dalam upaya mendorong kinerja industri farmasi ke depan, pemerintah
terus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku khususnya di
sektor hulu industri farmasi. Lebih lanjut, untuk mengurangi impor bahan baku
sekaligus menciptakan kemandirian di sektor farmasi, dibutuhkan kerja sama
yang erat dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghasilkan regulasi
dan kebijakan yang dapat menghadirkan ekosistem industri yang kondusif.
Diharapkan melalui ekosistem industri yang mendukung ini, sektor industri
farmasi nasional dapat lebih mandiri, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan
bahan bakunya dari dalam negeri. Kebijakan yang kondusif di sektor industri
farmasi merupakan hal yang penting dalam menarik investasi baik yang
berasal dari domestik maupun luar negeri. Dengan demikian, investor dapat
melakukan investasinya pada barang substitusi impor sekaligus mendorong
KARAKTERISTIK SEKTOR

penggunaan bahan baku dan bahan perantara yang berasal dari dalam negeri.

4.9. Sub-sektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (22)
Indonesia merupakan penghasil karet sekaligus sebagai salah satu basis
manufaktur karet dunia. Tersedianya lahan yang luas memberikan peluang
untuk menghasilkan karet alami yang lebih besar lagi dengan menambah areal
perkebunan karet. Tetapi lebih utama dari itu, produksi karet alam bisa
ditingkatkan

dengan

meningkatkan

teknologi

pengolahan

karet

untuk

meningkatkan efisiensi, dengan demikian output (latex) yang dihasilkan dari
input (getah) bisa lebih banyak dan menghasilkan material sisa yang semakin
sedikit. Meskipun pasar karet alam lebih sedikit dibanding dengan pasar karet
sintetik, namun produksi maupun konsumsi karet alam masih cukup besar.
Salah satu kelebihan dari karet alama ntara lain dilihat dari segi kestabilan
harganya yang tidak terpengaruh secara langsung oleh harga minyak dunia.
Dalam upaya merespon permintaan pasar yang terus meningkat,
pemerintah telah berupaya mendorong pelaku usaha industri berbasisi karet
untuk meningkatkan produktivitas serta pengembangan produk hilir karet.
Dalam hal ini menjadikan produk karet olahan (crumb rubber) sebagai produkproduk bernilai tambah tinggi, seperti ban kendaraan bermotor serta komponen

42
Pusat Data dan Informasi - 2020

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

otomotif. Hal ini karena prospek industri karet cukup baik dan konsumsi karet
dunia terus meningkat seiring pengembangan atau ekspansi dari Eropa dan
Amerika Serikat ke China serta India.
Menurut Kementerian Perindustrian, saat ini Indonesia sendiri memiliki
areal karet paling luas di dunia atau sebesar 3,4 juta hektare. Sebagian besar
merupakan perkebunan milik rakyat dengan produksi per tahun mencapai 2,7
juta ton14. Di sini sebutkan juga bahwa Indonesia, memiliki potensi karet yang
lebih besar dibanding Thailand dan Malaysia. Produksi karet di Indonesia,
Thailand, dan Malaysia memberikan kontribusi 85 persen dari total produksi
dunia. Namun, dengan potensi yang dimilikinya saat ini, Indonesia memiliki
kesempatan paling besar untuk memimpin pasar produk industri karet di dunia.
tahun, juga membuat perkembangan industri plastik di Indonesia mengalami
kemajuan cukup pesat. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan
potensi pasar untuk produk plastik dan turunannya di Indonesia masih sangat
besar. Hal ini karena hampir seluruh sektor industri manufaktur membutuhkan
plastik, seperti sektor makanan dan minuman (mamin), sektor otomotif, sektor
farmasi, sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor elektronika hingga
kosmetika membutuhkan plastik 15.
Menurut Kementerian perindustrian, saat ini kapasitas terpasang industri
kemasan plastik mencapai 2,35 juta ton per tahun. Namun, utilisasinya
sebesar 70 persen, sehingga rata-rata produksi mencapai 1,65 juta ton,
sedangkan penyerapan tenaga kerjanya sekitar 350.000 orang16. Di sini
disebutkan bahwa meskipun struktur industri plastik nasional sudah cukup
lengkap atau terintegrasi dari hulu ke hilir, namun masih terdapat sejumlah
kendala dan hambatan, di antaranya impor bahan baku plastik, seperti

14

https://kemenperin.go.id/artikel/4709/Industri-Plastik-Harus-Terus-Dikembangkan
https://akurat.co/ekonomi/id-835717-read-kemenperin-prospek-pertumbuhan-industriplastik-dan-kemasan-cerah
16
https://kemenperin.go.id/artikel/4709/Industri-Plastik-Harus-Terus-Dikembangkan
15
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Selain karet, permintaan plastik yang terus meningkat dari tahun ke
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polipropilena yang mencapai 484.000 ton dari total kebutuhan sebesar 976.000
ton per tahun.
Permasalahan lainnya, yang juga melingkupi industri plastik adalah
masih belum didukung industri hulu petrokimia yang memproduksi minyak
mentah (naphta) dan kondensat. Industri hulu petrokimia di Indonesia banyak
yang tidak memiliki kilang minyak (oil refinery) untuk menghasilkan bahan baku
dasar plastik tersebut. Untuk mengurangi impor bahan baku, sejauh ini
pemerintah terus mendorong pengembangan industri pengolah minyak mentah
(oil refinery) yang terintegrasi dengan struktur industri dari hulu sampai hilir.
Dalam hal ini, pemerintah siap memberikan inseritif, seperti penghapusan
pajak (tax holiday), keringanan pajak (tax allowance), atau pembebasan bea
masuk untuk barang modal. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong
KARAKTERISTIK SEKTOR

pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
Saat ini, jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam
sub-sektor industri karet, barang dari karet dan plastik mencapai sekitar 7,9
persen (2373 unit) dari total perusahaan di industri manufaktur non-migas.
Struktur kepemilikan modal dari unit-unit usaha di sub-sektor industri karet,
barang dari karet dan plastik didominasi oleh swasta nasional (87 persen),
dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (40 persen), PMA (13 persen),
dan lainnya (48 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada sekitar 76,3
persen.

4.10. Sub-Sektor Barang Galian Bukan Logam (23): Industri Semen,
keramik, dan lainnya
Industri semen merupakan salah satu industri strategis yang perlu dijaga
keberlanjutannya karena membawa efek berganda bagi perekonomian daerah
dan nasional, antara lain penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan industri
kecil berbasis semen yang

bisa

dikembangkan.

Industri

semen juga

merupakan industri yang dapat mendorong penumbuhan industri lokal
khususnya untuk industri barang dari semen Pada tahun 2019, kapasitas
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produksi semen nasional mencapai 110 juta ton per tahun dengan konsumsi
dalam negeri sebesar 70 juta ton per tahun.
Selain industri semen, Industri keramik merupakan salah satu sektor
unggulan yang diprioritaskan pengembangannya karena berbasis sumber
daya alam lokal serta telah memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang
kuat. Potensi

ini

keramik sebagai

diharapkan
tulang

dapat

punggung

mendongkrak

ketahanan

kinerja

ekonomi

industri

nasional serta

berkontribusi terhadap pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Menurut
Kementerian perindustrian, secara kapasitas dan kemampuan, industri keramik
telah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Namun demikian, pemerintah
terus berupaya mendorong pemanfaatan teknologi guna menciptakan produk
ke depan. Pemerintah juga telah melakukan sejumlah kebijakan strategis
dalam rangka mendongkrak daya saing industri keramik nasional terhadap
ancaman

produk

impor,

antara

lain

adalah

penerapan safeguard atau

pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengaman (BMTP) terhadap impor produk
ubin keramik. Kebijakan ini sediit banyak telah mendongkrak pemulihan kinerja
industri keramik nasional dan dirasakan juga manfaatnya dengan adanya
peningkatan permintaan pasar dalam negeri maupun ekspor17.
Secara karakteristik, sub-sektor industri ini umumnya padat modal.
Untuk kebutuhan investasi baru, umumnya melakukan pinjaman ke perbankan,
kecuali untuk perusahaan yang datang dari China pembiayaannya didatangkan
dari negara asalnya. Secara spesifik, belum ada laporan kendala pembiayaan
dari perusahaan, walaupun untuk menghadapi masalah pandemi, terdapat
kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan restrukturisasi pinjaman. Saat ini,
jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam sub-sektor barang
galian bukan logam mencapai sekitar 6,1 persen (1824 unit) dari total
perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari
unit-unit usaha di sub-sektor barang galian bukan logam didominasi oleh
17

https://kemenperin.go.id/artikel/22172/Utilisasi-Naik-65-Persen,-Kinerja-Industri-Keramik-Semakin-Kemilau-
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swasta nasional (93 persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN
(20 persen), PMA (7 persen), dan lainnya (63 persen). Tingkat utilisasi dari
kapasitas yang ada sekitar 73 persen.

4.11. Sub-sektor Industri Logam Dasar (24) dan Sub-sektor Industri
Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (25)
Di tengah pandemi Covid-19, industri makanan dan minuman serta industri
logam dasar muncul sebagai andalan pertumbuhan di sektor manufaktur
sepanjang semester I- 2020. Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi
paling besar terhadap capaian nilai ekspor sektor manufaktur, masing -masing
sebesar USD13,73 miliar dan USD10,87 miliar 18. Catatan positif dari sektor
industri logam menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi bisa berjalan baik,
KARAKTERISTIK SEKTOR

dengan mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri serta
dapat memenuhi kebutuhan pasar internasional
Industri logam dikategorikan sebagai mother of industry karena produk
logam dasar merupakan bahan baku utama yang menunjang berbagai
kegiatan produksi di sektor lain seperti industri otomotif, maritim, elektronik,
dan sebagainya. Karena kontribusinya yang signifikan tersebut, industri logam
dasar dinilai berperan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Industri logam dasar juga merupakan salah andalan untuk mendongkrak
ekspor industri non-migas untuk memperkuat penerimaan devisa. Selain itu,
dengan multiplier effect- nya, aktivitas industri ini membantu menyerap tenaga
kerja secara signifikan.
Saat ini jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam subsektor industri logam dasar mencapai sekitar 1,7 persen (522 unit) dari total
perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari
unit-unit usaha di sub-sektor industri logam dasar didominasi oleh swasta
18

https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Industri_Mamin_dan_Industri_Logam_Dasar_Jadi_Tumpuan_Masa_Pan
demi_
Sepanjang_Semester_I&news_id=122289&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general
&q=,&halaman=1

46
Pusat Data dan Informasi - 2020

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

nasional (80 persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (43
persen), PMA (23 persen), dan lainnya (35 persen). Tingkat utilisasi dari
kapasitas yang ada sekitar 66,3 persen.
Sementara itu, saat ini jumlah unit usaha sedang dan besar yang
termasuk dalam sub-sektor industri barang logam, bukan mesin dan
peralatannya mencapai sekitar 4,6 persen (1390 unit) dari total perusahaan di
industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari unit-unit usaha
di sub-sektor industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya didominasi
oleh swasta nasional (88 persen), dengan sumber permodalan berasal dari
PMDN (36 persen), PMA (17 persen), dan lainnya (47 persen). Tingkat utilisasi
dari kapasitas yang ada sekitar 74 persen.
Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi yang merupakan salah satu sentra
industri pengecoran besi dan non besi di Indonesia, berikut:19


Unit usaha industri logam terdiri dari skala kecil dan menengah formal.
Selain itu, di daerah ini juga ada industri kecil non formal yang sebagian
besar berlokasi di Kecamatan Cisaat.



Berdasarkan pengelompokkan Dirjen Industri Logam, Mesin dan Elektronik
Deperindag, di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, kelompok industri
Bank Indonesia – Industri Pengecoran Logam 6 yang telah mampu
menghasilkan mesin dan komponen mesin, lebih dominan dan telah
mendapat pembinaan teknis dan modal dari AMV (Astra Modal Ventura),
sedangkan industri kecil usaha pembuatan alat-alat rumah tangga dari
logam cor belum mendapatkan bantuan teknis dan modal, baik dari
perbankan maupun perusahaan besar.



Hasil wawancara dengan responden pengusaha pembuat alat-alat rumah
tangga dari logam cor menunjukkan bahwa keseluruhan kebutuhan biaya
untuk operasi usaha berasal dari dana sendiri. Berdasarkan informasi yang
diperoleh dari responden Bank umum yang beroperasi di Kabupaten

19

Bank Indonesia. Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK) Industri Pengecoran Logam
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Sukabumi, tercatat hanya satu bank yang memberikan fasilitas kredit
kepada pengusaha usaha pengecoran logam skala menengah, dan inipun
terbatas hanya kepada satu orang pengusaha. Kredit yang diberikan
adalah berupa kredit modal kerja dengan jumlah plafond kredit per debitur
disesuaikan dengan skala usaha, omzet, dan jaminan yang diserahkan
pada tingkat suku bunga 18% dan jangka waktu pengembalian satu tahun.
Kredit

investasi

tersebut

diberikan

dengan

jaminan

sertifikat

tanah/bangunan atau tabungan/deposito. Beberapa persyaratan lainnya
adalah atas pertimbangan adanya kontinuitas pemasaran dan pasokan
bahan baku, serta bantuan teknis dari dinas terkait yang biayanya menjadi
beban calon debitur.
KARAKTERISTIK SEKTOR

4.12. Sub-sektor Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
(26)
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tengah memfokuskan pada
peningkatan daya saing industri elektronika dan telematika agar bisa lebih
kompetitif di kancah global. Hal ini karena berdasarkan peta jalan Making
Indonesia 4.0, industri elektronika merupakan salah satu sektor yang
mendapat

prioritas

pengembangan dan menjadi sektor pionir

dalam

impementasi industri 4.0. Sehingga hal ini diharapkan menjadi motor
penggerak dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Saat
ini jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam sub-sektor
industri komputer, barang elektronik dan optik mencapai sekitar 1,4 persen
(405 unit) dari total perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur
kepemilikan modal dari unit-unit usaha di sub-sektor industri komputer, barang
elektronik dan optik didominasi oleh swasta nasional (65 persen), dengan
sumber permodalan berasal dari PMDN (33 persen), PMA (40 persen), dan
lainnya (27 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada sekitar 75,6
persen.
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Untuk

mendukung

pengembangan

subsektor

ini

ke

depan,

Kementerian Perindustrian terus berupaya mencari investor baru yang dapat
mendukung sektor hilir di industri elektronik dalam negeri. Hal ini guna
menghasilkan

substitusi

bahan

baku

impor,

sekaligus

mendorong

peningkatkan produktivitas agar bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik
hingga ekspor. Untuk itu, pemerintah terus berpaya menciptakan iklim usaha
yang kondusif dengan memberikan kemudahan izin usaha serta fasilitas
insentif fiskal dan nonfiskal. Hal in penting karena

Industri elektronika di

Indonesia diyakini akan semakin kuat struktur manufakturnya seiring
masuknya sejumlah investor baru. Peningkatan investasi ini selain dapat
memacu kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar
Sepanjang tahun 2018, nilai investasi industri elektronik menyentuh di angka
Rp12,86 triliun, naik dibanding tahun 2017 sebesar Rp7,81 triliun.
Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor industri
elektronika saat ini masih menghadapi kendala untuk mengejar target yang
telah ditetapkan. Kendala yaitu berupa kemampuan pengembangan produk
yang masih terbatas. Begitu juga dari sisi tenaga kerjanya yang masih kurang
terampil, aktivitas industrinya dengan nilai tambah yang masih rendah serta
ketergantungan

yang

tinggi terhadap komponen

impor.

Di sisi lain,

Kementerian Perindustrian juga mengakui bahwa industri elektronika menjadi
sektor manufaktur yang paling lemah di antara sejumlah sektor prioritas
lainnya dalam peta jalan revolusi industri nasional atau Making Indonesia 4.020.
Hal ini karena sektor tersebut belum memiliki rantai pasok yang terintegrasi,
khususnya di hulu dan antara. Dampaknya, impor produk dan komponen
elektronik masih sangat besar. Padahal, di peta jalan industri elektronika 2030
disebutkan kementerian itu berencana untuk menarik manufaktur terkemuka
dunia yang ujungnya adalah kemampuan industri manufaktur negara ini ikut

20

https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kinerja-industri-elektronikamenjanjikan
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terdongkrak dan menjadi industri yang terdepan selain sebagai industri
perakitan.
Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa impor komponen
elektronik tidak terhindarkan lantaran tidak bisa didukung oleh manufaktur
dalam negeri. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan ini, Kementerian
Perindustrian berfokus untuk menarik investor besar, khususnya di sektor hulu
(upstream) dan antara (midstream). Pemerintah berencana untuk menarik
investor besar untuk mengisi industri hulu. Nantinya, pelaku lokal bisa
mendukung, misalnya untuk industri semikonduktor.

4.13. Sub-sektor Industri Peralatan Listrik (27): Alat Kelistrikan
Saat ini jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam sub-sektor
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industri peralatan listrik mencapai sekitar 1,8 persen (548 unit) dari total
perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari
unit-unit usaha di sub-sektor industri peralatan listrik didominasi oleh swasta
nasional (80 persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (40
persen), PMA (24 persen), dan lainnya (36 persen). Tingkat utilisasi dari
kapasitas yang ada sekitar 74,9 persen. Sektor industri Alat kelistrikan
merupakan sektor Padat Modal dan padat Teknologi.
Neraca perdagangan pada industri alat kelistrikan masih mengalami
deficit dan saat ini laju pertumbuhan impor industry alat kelistrikan sebesar 7%
yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekspor industry alat kelistrikan yang
hanya 4%. Adapun rata-rata ulitisasi produksi industry alat kelistrikan pada
tahun 2016 – 2019 mencapai 60%. Sedangkan pangsa pasar industry alat
kelistrikan dalam negeri hanya mencapai 9%. Padahal terdapat potensi pasar
dalam proyek ketenagalistrikan 35.000 MW dengan nilai investasi mencapai
Rp 1.185 Triliun dan proyek infrastruktur lainnya seperti Bandara, pelabuhan,
hingga proyek migas yang dapat didukung oleh industri peralatan kelistrikan
dalam negeri .
Saat ini industri dalam negeri mampu memproduksi produk untuk
jaringan transmisi, jaringan distribusi dan beberap item untuk di pembangkit
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listrik (trafo tenaga, panel LV dan MV, serta Switchgear). Beberapa produk
seperti Mini Circuit Breaker (MCB), KWHmeter, Transformator Distribusi dan
Tenaga,

sudah memiliki kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan

nasional. Sedangkan untuk peralatan pembangkit listrik, industri dalam negeri
telah mampu untuk mensupply steel structure, pekerjaan sipil, peralatan
Balance of Plant (BOP) seperti kondensator, Pressure Vessel, Tank, Coal
Handling, Ash Handling, Water Treatment, Pompa, dll.
Kendala pada sektor industri peralatan kelistrikan dalam negeri adalah
pada terbatasnya industri bahan baku di dalam negeri (contohnya pada industri
trafo, tidak tersedia bahan baku silicon steel, oil dan insulating dari dalam
negeri). Kemudian dalam proyek pembangkit listrik, sebagian besar Design
EPC sangat penting

dalam menentukan peralatan yang dipakai, sehingga

dukungan atas produk dalam negeri tidak maksimal. Selain itu implementasi
regulasi P3DN Pembangkit Listrik (Permenperin 54/2012 dan Permenperin
05/2017) masih belum optimal.

Industri Alat Kelistrikan
Kapasitas Produksi (Juta
USD)
Utilisasi (%)

2016
1,503

2017
1,816

2018
2,170

2019
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2020
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2,966
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Impor Indonesia (IDR Trilyun)

36.72

39.23
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43.00

41.71

40.46
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Gambar IV-1. Karakteristik Industri Alat Kelistrikan
Arah pengembangan Industri Alat Kelistrikan mengacu pada RIPIN
2019-2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Alat Berat merupakan
barang Modal dan Masuk dalam Kategori Peralatan Pembangkit Energi sesuai
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and Engineering Company atau EPC berasal dari luar negeri, padahal peranan
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RIPIN 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020-2024. Tujuan
pembangunan industri Peralatan Pembangkit Energi adalah meningkatkan
kemampuan

industri

dalam

negeri

dalam

mendukung

infrastruktur

ketenagalistrikan dalam negeri. Selain itu, arahan khusus diantaranya adalah
penerapan P3DN sektor Ketenagalistrikan pada setiap pengadaan barang dan
jasa Pemerintah, dan peningkatan TKDN industri kelistrikan nasional.
Secara umum, sumber pembiayaan berasal dari investor dengan skema
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Foreign Direct Investment (FDI),
maupun kemitraan dengan industri lokal. Permasalahan atau tantangan
pembiayaan yang dihadapi adalah kebutuhan modal yang besar untuk
pembelian

mesin-mesin

pembuat

komponen-komponen

alat

kelistrikan

(casting, machining, injection).
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4.14. Sub-Sektor Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl (28)
Industri permesinan merupakan

salah satu sektor yang

perlu terus

dikembangkan di dalam negeri. Sebab, industri permesinan berperan penting
menjadi penyedia barang modal untuk mendukung sebagian besar proses
produksi pada sektor manufaktur. Saat ini jumlah unit usaha sedang dan besar
yang termasuk dalam sub-sektor industri mesin dan perlengkapan ytdl sekitar
2,2 persen (666 unit) dari total perusahaan di industri manufaktur non-migas.
Struktur kepemilikan modal dari unit-unit usaha di sub-sektor industri mesin
dan perlengkapan ytdl didominasi oleh swasta nasional (83 persen), dengan
sumber permodalan berasal dari PMDN (36 persen), PMA (25 persen), dan
lainnya (39 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada sekitar 80,5
persen.
Industri permesinan berperan besar sebagai pemasok barang modal,
antara lain melalui industri alat berat, industri peralatan konstruksi, industri
peralatan energi, industri peralatan pabrik, industri peralatan listrik, industri
peralatan kesehatan, serta industri alat mesin pertanian khususnya industri
mesin

perkakas

(tools)

termasuk mold, dies, jig dan fixtures.

Pembuatan tools (mold, dies, jig dan fixtures) merupakan bagian dari product
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engineering yang memerlukan tingkat pengetahuan, keahlian dan keterampilan
yang tinggi dalam suatu industri manufaktur. Kemampuan tersebut akan
meningkatkan level value of chain dari sebuah proses produksi dari aspek
teknologi.
Kementerian perindustrian menyebutkan bahwa pengguna terbesar
dari hasil produksi industri pembuatan tools adalah sektor otomotif sebesar 4164%, disusul industri elektronika, serta peralatan rumah dan kantor mencapai
8-30%, sektor industri kemasan sekitar 10%, serta industri medis berkisar
6%21. Fakta ini menunjukan bahwa industri pembuatan tools akan terus
tumbuh seiring peningkatan penggunaan pada beberapa sektor lainnya.
Sebagai gambaran potensi pasar industri pembuatan tools , untuk satu model
penggunaan

8-15

tahun

berdasarkan

siklus

model.

Sedangkan

untuk facelift diperlukan sekitar 35 jenis cetakan, yang diperkirakan dibutuhkan
dalam kurun dua tahun sekali. Kementerian Perindustrian mencatat, sepanjang
tahun 2018, ekspor mold dari Indonesia menembus USD32,8 juta. Sedangkan,
ekspor dies sebesar USD52,3 juta serta ekspor jig dan fixture menyentuh
angka USD7,9 juta.
Dengan

potensinya

tersebut, pemerintah

telah

memprioritaskan

pengembangan industri pembuatan tools sesuai yang tertuang dalam RIPIN
2015-2035 dan dijabarkan dalam Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Hal
ini karena sektor-sektor industri manufaktur di Indonesia masih terus tumbuh
dan berkembang. Kondisi ini ditandai dengan adanya upaya ekspansi dari
sejumlah perusahaan dan masuknya beberapa investasi baru, contohnya pada
sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE).
Hingga triwulan II tahun 2019, nilai investasi sektor ILMATE mencapai Rp22,2
Triliun. Industri logam dasar memberikan kontribusi terbesar hingga Rp13,4

21

https://kemenperin.go.id/artikel/21183/Industri-Permesinan-Berperan-Kerek-Daya-SaingSektor-Otomotif-dan-Elektronik
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mobil memerlukan lebih dari 3.000 jenis cetakan (mold dan dies) untuk
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Triliun, kemudian industri kendaraan bermotor sebesar Rp4,71 Triliun serta
industri komputer, barang elektrionik dan optik sebesar Rp2,08 Triliun22.
Dalam upaya menggenjot daya saing industri di atas, tentunya
diperlukan dukungan ketersediaan bahan baku, SDM kompeten, suplai energi
yang cukup, serta penggunaan teknologi dan permesinan dalam proses
produksi. Apalagi, saat ini dunia industri khususnya sektor manufaktur tengah
bersiap menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0. Secara garis besar,
penerapan industri 4.0 mengintegrasikan dengan lini produksi di sektor industri
dengan jaringan internet sebagai penopang utama. Hal ini karena inovasi dan
perubahan terhadap model bisnis yang lebih efisien dan efektif dalam
penerapan industri 4.0, dinilai akan mempercepat peningkatan daya saing
industri dalam negeri secara signifikan.
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4.15. Sub-sektor Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi
Trailer (29)
Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dalam memacu
pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui capaian ekspornya. Sasaran
ini berdasarkan pada peta jalan Making Indonesia 4.0, bahwa industri otomotif
bagian dari lima sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan,
agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing global dalam kesiapan
memasuki era industri 4.0. Kekuatan industri otomotif di Indonesia terus
meningkat seiring peningkatan kapasitas dan masuknya sejumlah investasi.
Produksi otomotif nasional pada tahun 2018 mencapai angka 1,2 juta unit dan
meningkat pada tahun 2019. Pemerintah menargetkan produksi dalam negeri
terus meningkat hingga mencapai 2 juta unit pada tahun 203023.
Potensi industri otomotif di Indonesia juga terlihat dari capaian ekspor
produk otomotif dan komponennya yang terus menunjukkan peningkatan.
Pada tahun 2018, ekspor CBU sebanyak 265 ribu unit, kemudian CKD sekitar
22

Ibid
https://kemenperin.go.id/artikel/20965/Industri-Otomotif-Dibidik-Jadi-Sektor-PrimadonaEkspor-Nasional
23
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82 ribu set, serta komponen lebih dari 86,6 juta juta. Hingga Juli 2019, nilai
ekspor produk tersebut telah melampaui 50% dari pencapaian ekspor tahun
2018. Guna menggenjot nilai ekspor dari sektor otomotif, Kementerian
Perindustrian fokus mendorong penguatan rantai pasok dan pendalaman
struktur manufakturnya. Pemerintah juga menargetkan pada tahun 2025,
industri otomotif nasional dapat melakukan ekspor kendaraan CBU sebesar 1
juta unit ke lebih dari 80 negara24. Oleh karena itu, pengembangan
produktivitas dan daya saing

industri otomotif perlu sejalan dengan

pengembangan industri komponen. Ini karena produk industri alat-alat
kendaraan bermotor merupakan bagian dari rantai pasok bagi original
equipment manufacturer (OEM) maupun layanan purna jual industri kendaraan
ekspor.
Saat ini jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam subsektor industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer sekitar 2,6 persen
(767 unit) dari total perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur
kepemilikan modal dari unit-unit usaha di sub-sektor industri kendaraan
bermotor, trailer dan semi trailer didominasi oleh swasta nasional (77 persen),
dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (37 persen), PMA (35 persen),
dan lainnya (29 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada sekitar 80,8
persen.

4.16. Sub-sektor Industi Alat Angkutan Lainnya (30)
Saat ini, jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam sub-sektor
industri alat angkutan lainnya sekitar 1,5 persen (450 unit) dari total
perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari
unit-unit usaha di sub-sektor industri alat angkutan lainnya didominasi oleh
swasta nasional (83 persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN

24

Ibid
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bermotor, yang memiliki pangsa pasar sangat luas baik domestik maupun
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(41 persen), PMA (22 persen), dan lainnya (37 persen). Tingkat utilisasi dari
kapasitas yang ada sekitar 71,9 persen.

a) Industri Alat Konstruksi (Alat Berat)
Sektor industri Alat Konstruksi (Alat berat) merupakan sektor Padat Modal dan
padat Teknologi.
Industri alat berat di dalam negeri umumnya merupakan industri Penanaman
Modal Asing (PMA) dan mayoritas merupakan PMA Jepang. Karakter dari
industri alat berat sangat ditentukan oleh kebijakan dari principle luar negeri
yang menentukan jumlah produksi pada setiap basis produksinya. Sedangkan
untuk kapasitas produksi industri alat berat dalam negeri saat ini berada di
angka 10.000 unit per tahun dengan cakupan produk antara lain excavator,
KARAKTERISTIK SEKTOR

bulldozer, motograder, dumptruck (dengan spesifikasi tertentu).
Kondisi neraca perdagangan dari industri alat berat masih mengalami
defisit, selain itu laju pertumbuhan ekspor dan impor pada industri alat berat
perlu dicermati. Karena rata-rata laju pertumbuhan impor selama 2016 hingga
2019 masih mengalami trend yang positif sebesar 14% sedangkan rata-rata
laju pertumbuhan ekspornya mengalami trend penurunan sebesar – 11%.
Dengan rata-rata penguasaan pangsa pasar dalam negeri hanya sebesar
16%. Dengan banyaknya proyek infrastruktur pemerintah, industri alat berat
dalam negeri perlu dukungan berkelanjutan oleh Kementerian Perindustrian.
Industri Alat Konstruksi

2016
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Gambar IV-2. Karakteristik Industri Alat Konstruksi
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Arah pengembangan Industri Alat Konstruksi (alat Berat) mengacu
pada RIPIN 2019-2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Alat Berat
merupakan barang Modal dan Masuk dalam Kategori Mesin dan Perlengkapan
Umum sesuai RIPIN 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 20202024.

Tujuan

meningkatkan

pembangunan
kemampuan

industri

industri

mesin
dalam

peralatan
negeri

umum

dalam

adalah

mendukung

pembangunan industri manufaktur dan sektor ekonomi lainnya. Sasaran
pembangunan industri mesin peralatan umum adalah meningkatnya daya
saing produk industri mesin peralatan umum dalam negeri untuk mendukung
pembangunan industri manufaktur dan sektor ekonomi lainnya.
Selain itu, arahan secara khusus adalah penguatan struktur industri Alat
melakukan investasi industri komponennya didalam negeri maupun transfer
teknologi pada industri dalam negeri; dan pembinaan SDM Industri baik
penguasan teknologi dan peningkatan produktivitas.
Secara umum, sumber pembiayaan berasal dari investor dengan skema
Foreign Direct Investment (FDI) maupun kemitraan dengan industri lokal.
Permasalahan atau tantangan pembiayaan yang dihadapi adalah kebutuhan
modal yang besar untuk pembelian mesin-mesin pembuat komponenkomponen alat konstruksi atau alat berat (forging, casting, machining).

b) Industri Pesawat Udara
Permasalahan pembiayaan pada Industri pesawat udara terletak pada leasing
company, yang membantu pembelian pesawat. Indonesia belum memiliki
leasing company seperti itu, yang terdekat ada di Singapura. Perusahaan
leasing untuk maskapai Lion Air (sebagai contoh) juga ada di Singapura.
Keberadaan Leasing Company ini membantu menutupi biaya operasional
pesawat itu selama masa pembiayaan, dimana dalam masa tersebut,
diperlukan juga pembiayaan untuk perawatan dan overhaulnya.
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Konstruksi (alat Berat) melalui pendekatan pada principal, baik untuk
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Terkait dengan industri pesawat udara tersebut, di Indonesia juga
sebenarnya telah ada perusahaan yang bergerak di perawatan dan overhaul
untuk

pesawat.

Namun,

karena

leasingnya

dari

Singapura,

mereka

menentukan sendiri perusahaan perawatan dan overhaulnya. Jadi perusahaan
serupa dalam negeri tidak mendapatkan proyek perawatan dan overhaul
tersebut.

c) Industri Kapal Laut dan Kepelabuhanan
Dalam

industri

maritim,

permasalahan

pembiayaannya

terletak

pada

kebutuhan model awal yang besar akibat model bisnis yang berorientasi
proyek job order. Dengan model bisnis seperti ini, user yang memberikan order
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meminta pihak industri (galangan) untuk menyediakan sebesar nilai kapal yang
akan dibangun sebagai warranty project. Dengan kebutuhan pembiayaan
seperti diatas, diharapkan bahwa skema pembiayaan untuk industri perkapalan
dapat menggunakan skema seperti pembiayaan infrastruktur, yaitu memiliki
tenor yang panjang dengan jaminan pembiayaannya adalah kapalnya sendiri.
Selain itu, Industri pelayaran juga sangat tergantung dengan industriindustri lainnya, khususnya yang terkait dengan kepelabuhanan, perawatan,
dan komponen kapal. Shipyard di Indonesia belum banyak yang sudah dikelola
secara baik dan memenuhi standar. Jadi, mayoritas kapal-kapal yang ada
masih dibeli dari luar negeri, demikian pula untuk komponen-komponennya.

4.17. Sub-sektor Industi Furnitur (31)
Industri furnitur termasuk dalam lima industri dengan nilai pertumbuhan
terbesar pada tahun 2019, yaitu sebesar 8,35%. Pada 2019, nilai ekspor
industri furnitur meningkat hingga sebesar 1,95 miliar dollar AS, atau naik
sebesar 14,6% dari tahun 201825. Dengan potensi tersebut, Kementerian
Perindustrian terus berupaya mendorong kinerja sektor industri yang
25

https://kemenperin.go.id/artikel/21626/Kemenperin-Optimalkan-Potensi-Industri-FurniturNasional
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berorientasi

ekspor,

salah

satunya

industri

furnitur.

Upaya

itu

diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang diharapkan akan
mampu menopang petumbuhan ekonomi nasional.
Meski memaliki prospek cukup baik, namun jika dibandingkan dengan
negara-negara laiannya di kawasan Asia, Indonesia masih menduduki posisi
ke lima setelah Cina, Vietnam, Malaysia dan Cina Taipei. Untuk itu, pemerintah
terus berupaya mendorong peningkatan daya saing sektor furnitur dengan
berbagai terobosan. Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya upaya,
yakni melalui penjaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku dan penolong di
industri

manufaktur.

Implementasinya,

melalui

pembangunan material

center untuk kontinuitas ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Material
Industri Kecil Menengah (IKM) furnitur berbasis teknologi 4.0 dalam rangka
peningkatan kapasitas produksi IKM. Pemerintah juga melakukan upaya
melalui implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN), antara lain melalui optimalisasi belanja modal pemerintah pusat dan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengaturan impor produk yang sudah bisa
diproduksi dalam negeri, serta pengenaan sanksi bagi yang melanggar
ketentuan kewajiban penggunaan produk dalam negeri26.
Saat ini jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam subsektor industri furnitur sekitar 5,0 persen (1494 unit) dari total perusahaan di
industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal dari unit-unit usaha
di sub-sektor industri furnitur didominasi oleh swasta nasional (89 persen),
dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (30 persen), PMA (12 persen),
dan lainnya (58 persen). Tingkat utilisasi dari kapasitas yang ada sekitar 74,9
persen.
Salah satu kasus pembiayaan di sub-sektor ini sebagaimana hasil
penelitian Bank Indonesia di industri Furnitur Kayu. Pada studi ini disebutkan
bahwa
26

biaya investasi diperlukan untuk memulai kegiatan usaha furniture

ibid
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Center ini merupakan platform konsolidasi dan integrasi kegiatan logistik bagi
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kayu. Komponen terbesar dari biaya investasi usaha ini adalah penyediaan
tanah dan bangunan untuk keseluruhan proses produksi serta sarana
transportasi produk. Kebutuhan investasi dalam usaha furniture kayu lebih
banyak diperlukan pada kebutuhan tanah dan bangunan, sementara untuk
investasi peralatan relatif kecil. Peralatan yang cukup besar adalah alat
transportasi produk untuk keperluan pengiriman barang kepada konsumen dan
pengangkutan bahan baku kayu. Sementara itu, biaya operasional usaha
furniture kayu terdiri dari dua komponen biaya, yaitu biaya variabel dan biaya
tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya pekerja produksi, biaya bahan baku,
biaya bahan pelengkap dan biaya pengecatan serta finishing. Sedangkan
biaya tetap terdiri dari gaji karyawan adminsitrasi dan penjualan, serta biaya
pemasaran, transportasi dan biaya overhead
KARAKTERISTIK SEKTOR

4.18. Sub-sektor Industi Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan
Peralatan (33) dan Sub-sektor Industi Pengolahan Lainnya (32)
Salah satu subsektor industri yang juga berperan penting dalam industri
manufaktur non migas adalah ini adalah jasa industri, yang terdiri dari jasa
reparasi, jasa penyewaan, jasa logistik dan lain sebagainya. Menurut
Kementerian Perindustrian, hal ini karena komponen jasa dalam pembuatan
suatu produk lebih besar dari cost direct produk itu sendiri, sehingga jika bisa
dioptimalkan, maka suatu produk akan memiliki daya saing dan dapat
meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri. Di sini disebutkan bahwa
biaya langsung terhadap dalam produksi suatu produk hanya 6,5%, sementara
sisanya adalah riset dan pengembangan, logistik, desain, dan lain-lain. Dalam
konteks inilah porsi bisnis jasa yang terkait industri tersebut berperan. Dengan
demikian, jika bisnis jasa terkait industri bisa optimal, hal ini tentunya akan
memengaruhi harga produk yang dijual, misalnya, jika biaya reparasi lebih
murah, maka harga jual suatu produk juga bisa lebih bersaing. Saat ini, jika
dikaitkan dengan pendapatan domestik bruto (PDB) dari sektor manufaktur
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yang mencapai sekitar 19%, bisnis jasa industri ini diperkirakan bisa
menyumbang sekitar 4% hingga 5% terhadap PDB27.
Saat ini, jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk dalam subsektor industri jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan sekitar 0,9
persen (276 unit) dari total perusahaan di industri manufaktur non-migas.
Struktur kepemilikan modal dari unit-unit usaha di sub-sektor industri jasa
reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan didominasi oleh swasta
nasional (89 persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN (49
persen), PMA (16 persen), dan lainnya (35 persen). Tingkat utilisasi dari
kapasitas yang ada sekitar 78,7 persen.
Sementara itu, jumlah unit usaha sedang dan besar yang termasuk
total perusahaan di industri manufaktur non-migas. Struktur kepemilikan modal
dari unit-unit usaha di sub-sektor industri pengolahan lainnya didominasi oleh
swasta nasional (84 persen), dengan sumber permodalan berasal dari PMDN
(24 persen), PMA (18 persen), dan lainnya (58 persen). Tingkat utilisasi dari
kapasitas yang ada sekitar 80,4 persen.

27

https://industri.kontan.co.id/news/kemenperin-gelar-pameran-jasa-industri-pendukungindustri
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dalam sub-sektor industri pengolahan lainnya sekitar 2,6 persen (791 unit) dari
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(Halaman sengaja dikosongkan)
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V. GAMBARAN POTENSI SUMBER DAN SKEMA
PEMBIAYAAN INDUSTRI MANUFAKTUR NONMIGAS
Beberapa potensi sumber pembiayaan untuk industri manufaktur non-migas,
adalah: (1) Pembiayaan Melalui Lembaga Perbankan; (2) Pembiayaan Melalui
Lembaga Pembiayaan; (3) Pembiayaan Melalui Pasar Modal; (4) Pembiayaan
Melalui Modal Ventura; (5) Pembiayaan Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (Indonesia Eximbank); (6) Pembiayaan Investasi Non-Anggaran
Pemerintah (PINA); (7) Pembiayaan Melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU); (8) Pembiayaan Melalui Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN); dan (9) Pembiayaan Melalui Kemitraan.

pembiayaan diatas disajikan pada Tabel V-1 berikut.
Tabel V-1. Perbandingan Berbagai Potensi Sumber dan Skema Pembiayaan
No

Skema Pembiayaan

1

Pembiayaan Melalui
Lembaga
Pembiayaan
Skema Pembiayaan
dan Pengadaan Mesin
Industri (Contoh : PT
BFI Finance)

2

Persyaratan

Jangka Waktu

Perusahaan berbentuk
PT / CV / UD / FA
dengan usaha minimal
2 tahun
Minimum pinjaman 100
Juta

Tenor 12 – 36 bulan
Proses kerja 14 hari

Pembiayaan Melalui
Pasar Modal

Status Perusahaan
Terbuka (Tbk)

Saham sebagai tanda
penyertaan modal
seseorang atau pihak
(badan usaha) dalam
suatu perusahaan
atau perseroan
terbatas.

Pihak yang
menyertakan modal
memiliki klaim atas
pendapatan
perusahaan, klaim atas
asset perusahaan, dan
berhak hadir dalam

Instrumen keuangan
jangka panjang
(jangka waktu lebih
dari 1 tahun)
Untuk penanaman
modal melalui
pembelian saham
dibursa, relatif tidak
terikat waktu.

Informasi Lainnya

Bunga flat per-bulan
(mulai dari 0,7 persen)
Suku bunga per tahun
Mulai dari 8.3% (sesuai
kondisi aset &
kelengkapan dokumen)

Untuk mendapatkan
deviden, pemodal harus
memegang saham
tersebut dalam kurun
waktu yang relatif lama
yaitu hingga kepemilikan
saham tersebut berada
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No

Skema Pembiayaan

Persyaratan

Jangka Waktu

Rapat Umum
Pemegang Saham
(RUPS).
Surat Utang (Obligasi)
sebagai sebagai surat
utang jangka
menengah panjang
yang dapat
dipindahtangankan.

3

Informasi Lainnya
dalam periode dimana
diakui sebagai
pemegang saham yang
berhak mendapatkan
dividen
Obligasi dapat diterbitkan
oleh Korporasi maupun
Negara.

Tercatat di bursa
sebagai Perusahaan
Terbuka (Tbk)

Pihak yang
menerbitkan
menjanjikan
pembayaran imbalan
berupa bunga pada
periode tertentu dan
melunasi pokok utang
pada waktu yang
telah ditentukan
kepada pihak pembeli
obligasi tersebut.

Terpenuhinya aspek
legalitas (perusahaan)
dan standar kelayakan
finansial untuk dibiayai
oleh Bank

Maksimal 1 tahun

Bank Umum
Konvensional (Bank
Mandiri)

Maksimal 70% dari
kebutuhan modal kerja
dan pembiayaan sendiri
minimal 30%

Maksimal 1 tahun

Jaminan Utama: Usaha
yang dibiayai;
Jaminan
Tambahan: Dipersyaratk
an apabila menurut
penilaian Bank
diperlukan.

Bank Umum
Syariah (Bank
Syariah Mandiri)

Musyarakah:
Dana dari bank
merupakan bagian dari
modal usaha nasabah
dan keuntungan dibagi
sesuai dengan nisbah
yang disepakati.

Maksimal 1 tahun;
Mekanisme
pengembalian
pembiayaan yang
fleksibel (bulanan
atau sekaligus diakhir
periode)

Bagi hasil berdasarkan
perhitungan revenue
sharing

Pembiayaan Dana
Berputar:
Prinsip musyarakah
yang penarikan
dananya dapat
dilakukan sewaktuwaktu berdasarkan
kebutuhan riil nasabah.
Mudharabah:
Pembiayaan dimana
seluruh modal kerja
yang dibutuhkan

Maksimal 1 tahun dan
dapat diperpanjang

Pembiayaan Melalui
Lembaga Perbankan
Pembiayaan Modal
Kerja
untuk membiayai
keperluan modal kerja
dari perusahaan
Beberapa Contoh:

SUMBER DAN SKEMA

Mekanisme
pengembalian
pembiayaan yang
fleksibel (bulanan

Keuntungan yang
diperoleh dibagi sesuai
dengan nisbah yang
disepakati.
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Skema Pembiayaan

Pembiayaan Investasi

Beberapa Contoh :
Bank Umum
Konvensional (Bank
Mandiri)

Bank Umum
Syariah (Bank
Syariah Mandiri)

4

Persyaratan

Jangka Waktu

Informasi Lainnya

nasabah ditanggung
oleh bank.

atau sekaligus diakhir
periode)

Mudharabah:
Pembiayaan dimana
seluruh modal kerja
yang dibutuhkan
nasabah ditanggung
oleh bank. Keuntungan
yang diperoleh dibagi
sesuai
dengan nisbah yang
disepakati.

Mekanisme
pengembalian
pembiayaan yang
fleksibel (bulanan
atau sekaligus diakhir
periode)

Bagi hasil berdasarkan
perhitungan revenue
sharing

Musyarakah:
Pembiayaan khusus
untuk modal kerja,
dimana dana dari bank
merupakan bagian dari
modal usaha nasabah
dan keuntungan dibagi
sesuai dengan nisbah
yang disepakati
Terpenuhinya aspek
legalitas (perusahaan)
dan standar kelayakan
finansial untuk dibiayai
oleh Bank

Mekanisme
pengembalian
pembiayaan yang
fleksibel (bulanan
atau sekaligus diakhir
periode)

Bagi hasil berdasarkan
perhitungan revenue
sharing

Maksimal 65% dari cost
of project/objek yang
dibiayai dan
pembiayaan sendiri
minimal 35%.

Jangka MenengahPanjang (lebih dari 1
tahun)

Murabahah:
Pembiayaan
berdasarkan akad jual
beli antara bank dan
nasabah. Bank membeli
barang yang dibutuhkan
dan menjualnya kepada
nasabah sebesar harga
pokok ditambah dengan
keuntungan margin
yang disepakati.

Periode kontrak
ditentukan nasabah

Jangka MenengahPanjang (lebih dari 1
tahun)

Jaminan
Utama: Objek/Proyek
yang dibiayai;
Jaminan
Tambahan: Dipersyaratk
an apabila menurut
penilaian Bank
diperlukan.

Pembiayaan Melalui
Modal Ventura
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No

Skema Pembiayaan

Persyaratan

Jangka Waktu

Informasi Lainnya

Penyertaan dalam
bentuk saham:
jenis pembiayaan
saham langsung
kepada perusahaan
pasangan usaha yang
berbadan hukum
(perseroan terbatas)

Berbadan hukum
(perseroan terbatas) ;
Setelah jangka waktu
penyertaan selesai,
perusahaan modal
ventura harus
melakukan divestasi
terhadap penyertaan
tersebut sehingga tidak
menjadi pengendali
pada perusahaan
pasangan usaha
Disertai kesepakatan
akan dikonversi atau
ditukar menjadi saham
pada waktu yang telah
disepakati

Paling lama 10 tahun

Divestasi bisa dilakukan
dengan cara penawaran
umum melalui pasar
modal, menjual kepada
investor baru melalui
penawaran terbatas,
menjual kembali kepada
pasangan usaha, dan
lain-lain

.

Tergantung
kesepakatan

Legalitas perusahaan
(Badan Hukum dan
berdomisili di wilayah
RI).

Sesuai kesepakatan

Penyertaan Melalui
Pembelian Obligasi
Konversi:
Perusahaan modal
ventura membeli
obligasi konversi yang
diterbitkan oleh
perusahaan pasangan
usaha

SUMBER DAN SKEMA

5

Pembiayaan
Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil, dalam
bentuk penyediaan
modal kepada
perusahaan pasangan
usaha dengan jangka
waktu tertentu
Pembiayaan Melalui
Lembaga
Pembiayaan Ekspor
Indonesia
Pembiayaan Modal
Kerja Ekspor
untuk pengadaan
bahan baku dan/atau
bahan penolong,
pembelian bahan
baku dari luar negeri,
penggantian dan/atau
pemeliharaan
komponen dari sarana
produksi berdasarkan
kebutuhan modal
kerja untuk
mengembangkan
usaha, menghasilkan
barang dan/atau jasa
ekspor maupun
penunjang ekspor

Tergantung
kesepakatan

Pembagian keuntungan
didasarkan pada
kesepakatan antara
kedua belah pihak

Surat permohonan
fasilitas pembiayaan
dan dokumen
pendukung yang
diperlukan, seperti:
dokumen identitas
pengurus & pemilik
usaha, laporan
keuangan atau data
keuangan lainnya, dan
data lainnya yang
diperlukan.
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6

7

8

Skema Pembiayaan
Pembiayaan Investasi
Ekspor
untuk pembiayaan
dalam rangka
modernisasi mesin,
ekspansi usaha
termasuk
pembangunan dan
perluasan pabrik baru,
serta pembiayaan
proyek.
Pembiayaan Proyek
Pembiayaan atas
proyek tunggal (baru
atau refinancing) yang
terkait kegiatan
ekspor/penunjang
ekspor dengan
sumber pengembalian
yang berasal dari
proyek itu sendiri.
Pembiayaan Melalui
PINA
skema pembiayaan
untuk akselerasi
pembiayaan proyekproyek strategis
nasional
Pembiayaan Melalui
KPBU
Prakarsa Badan
Usaha Calon
Pemrakarsa
menyampaikan usulan
Proyek KPBU kepada
Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala
Daerah disertai
dengan Prastudi
Kelayakan.
Pembiayaan Melalui
SBSN
Pembiayaan Proyek
melalui penerbitan
sukuk/Project Based
Sukuk (PBS) adalah
Surat Berharga
Syariah Negara
(SBSN) yang
diterbitkan untuk
secara langsung
membiayai proyek
pemerintah,

Persyaratan

Jangka Waktu

Informasi Lainnya

Sesuai kesepakatan

Sesuai kesepakatan

Terkategorikan dalam
Proyek Strategis
Nasional

Jangka Panjang

Tiga instrumen yang
utama: saham (direct
equity), dana campuran
(hybrid) dan funds.

Pembiayaan untuk
proyek infrastruktur atau
pengembangan
kawasan industri

Jangka Panjang

Prastudi kelayakan
tersebut akan dinilai oleh
Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah
dari segi kelayakan
teknis, ekonomi, dan
sosial

Pembiayaan proyek
berkategori
pemberdayaan industri
dalam negeri.
Penerbitan SBSN
dalam rangka
pembiayaan Proyek
hanya dapat dilakukan
untuk proyek yang telah
mendapatkan alokasi
dalam APBN.

Jangka Panjang

Pemberdayaan industri
yang dimaksud adalah
proyek yang dilakukan
dengan tujuan untuk
mendorong peningkatan
industri dalam negeri
dan/ atau penggunaan
produksi dalam negeri.
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No

Skema Pembiayaan

Persyaratan

Jangka Waktu

Informasi Lainnya

khususnya proyek
infrastruktur dan
proyek strategis
lainnya

5.1.

Pembiayaan Melalui Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga
Pembiayaan meliputi:
1. Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk
melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen,
dan/atau usaha Kartu Kredit.
2. Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha
pembiayaan/penyertaan

modal

ke

dalam

suatu

perusahaan

yang

menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu
tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian
SUMBER DAN SKEMA

obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil
usaha, dan
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan
khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada
proyek infrastruktur.
Terdapat 17 perusahaan pembiayaan terbuka yang tercatat di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dengan posisi piutang pembiayaan (per Oktober 2020)
untuk sektor industri manufaktur sebesar 49,6 triliun Rupiah (atau sekitar 12
persen dari total posisi piutang pembiayaan untuk seluruh sektor).
Sebagai salah satu gambaran, perusahaan pembiayaan PT. BFI
Finance menyediakan skema pembiayaan dan pengadaan alat berat dan
mesin

industri,

dengan

syarat

pengajuan

untuk

perusahaan

adalah

Perusahaan berbentuk PT / CV / UD / FA dengan usaha minimal 2 tahun.
Berikut ini adalah skema cicilan kompetitif untuk pengajuan pembiayaan Mesin
Industri:
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5.2.

Bunga Flat per Bulan

Mulai dari 0.70%

Suku Bunga per Tahun

Mulai dari 8.3% (sesuai kondisi

Mininum Pinjaman

100 Juta

Tenor

12 - 36 bulan

Proses Kerja

14 hari

Pembiayaan Melalui Pasar Modal

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen
keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang
(obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen
lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun
institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan
berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana
keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka
panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right,
reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lainlain.
Beberapa Instrument keuangan (produk) yang diperdagangkan di Pasar
Modal Indonesia antara lain:
1. Saham. Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan
yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan
perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi
yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para
investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang
menarik.
Saham

dapat

didefinisikan

sebagai

tanda

penyertaan

modal

seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau
perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak
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tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset
perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS).
Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan
membeli atau memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain.
Dividen

merupakan

pembagian

keuntungan

yang

diberikan

perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham
dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka
pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu
yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam
periode

dimana

diakui

sebagai

pemegang

saham

yang

berhak

mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa
dividen tunai—artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen
berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham—atau
dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang
SUMBER DAN SKEMA

saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang
dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian
dividen saham tersebut.
Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual.
Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di
pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per
saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham
yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500
untuk setiap saham yang dijualnya.
Sebagai instrument investasi, saham memiliki risiko, antara lain:
Capital Loss dan Risiko Likuidasi. Capital Loss Merupakan kebalikan dari
Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih
rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga
Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami
penurunan hingga mencapai Rp 1.400,- per saham. Karena takut harga
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saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham.
Risiko Likuidasi terjadi dalam hal perusahaan yang sahamnya dimiliki,
dinyatakan

bangkrut

oleh

Pengadilan,

atau

perusahaan

tersebut

dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat
prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari
hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil
penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi
secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak
terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan
memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang
terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham
dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.
Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham seharihari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan
permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga
saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut. Supply
dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang
sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri
dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro
seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi
seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.
2. Surat Utang (Obligasi). Surat Utang (Obligasi) merupakan salah satu Efek
yang tercatat di Bursa di samping Efek lainnya seperti Saham, Sukuk, Efek
Beragun Aset maupun Dana Investasi Real Estat. Obligasi dapat
dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping Sukuk. Obligasi
dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang
dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan
untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan
melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak
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pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh Korporasi
maupun Negara.
Sebagai perbandingan Obligasi dengan Saham maupun Instrumen
Keuangan lainnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel V-2. Perbandingan Obligasi dengan Saham maupun Instrumen
Keuangan Lain
Perbedaan
Jatuh tempo
Kupon/Bunga
Imbal Hasil/Nisbah
Dividen
Potensi Capital Gain
Jaminan negara (utk SBN)
Perdagangan di Pasar
Sekunder
Stand by buyer di pasar
sekunder

Instrumen
Obligasi

Sukuk

Saham

Deposito

√
√
X
X
√
√
√

√
X
√
X
√
√
√

X
X
X
√
√
X

√
√
X
X
X
√

Reksadana
Terproteksi
√
X
X
X
√
X

√

X

√

√

√

X

X

X

3. Reksa Dana. Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi
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masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak
memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi
mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana
dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk
melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang
terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan
peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.
Umumnya, Reksa Dana diartikan sebagai Wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di
investasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995,
pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang
dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk
selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana
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dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam
portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.
Dengan demikian, dana yang ada dalam Reksa Dana merupakan dana
bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang
dipercaya untuk mengelola dana tersebut.
4. Exchange Traded Fund (ETF). ETF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.
Meskipun

ETF

pada

dasarnya

adalah

reksa

dana,

produk

ini

diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF
merupakan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan
dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli.
5. Derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau
peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini
disebut sebagai underlying assets. Efek derivatif merupakan Efek turunan
dari Efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek
selanjutnya. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan
kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji
untuk membeli atau menjual assets/commodities yang dijadikan sebagai
obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan
kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun
nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat
dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market.
Derivatif yang terdapat di Bursa Efek adalah derivatif keuangan (financial
derivative). Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif, di mana
variabel-variabel

yang

mendasarinya

adalah

instrumen-instrumen

keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks
obligasi, mata uang (currency), tingkat suku bunga dan instrumeninstrumen

keuangan

lainnya.

Instrumen-instrumen

derivatif

sering

digunakan oleh para pelaku pasar (pemodal dan perusahaan efek) sebagai
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sarana untuk melakukan lindung nilai (hedging) atas portofolio yang
mereka miliki.

5.3.

Pembiayaan Melalui Lembaga Perbankan

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehatihatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan
pembangunan

nasional

dalam

rangka

meningkatkan

pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri
atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah
tidak dapat menerima simpanan berupa giro dan tidak dapat turut serta dalam
lalu lintas pembayaran, tidak dapat melakukan kegiatan bisnis dalam valas dan
jangkauan kegiatan operasional yang terbatas.
Untuk memudahkan memahami tentang karakteristik pembiayaan
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melalui perbankan, berikut ini adalah beberapa yang berkembang secara
umum:


Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam

bentuk

kredit

dan/atau

bentuk

lainnya

dalam

rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat.


Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum
Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.



Bank Umum Konvensional (BUK) adalah Bank Konvensional yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank Konvensional yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
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Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank
Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).



Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank
Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.



Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Persyaratan
Secara umum, persyaratan yang diperlukan untuk mengakses pinjaman
melalui perbankan di antaranya, namun tidak terbatas pada:
 Legalitas

Usaha

Perkebunan

(bagi

perusahaan

yang

memiliki

perkebunan), terdiri dari: Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP),
AMDAL dan Izin Lingkungan, Hak Guna Usaha dan Hak Guna
Bangunan, dan Lahan Gambut (jika berlokasi di lahan gambut).
 Gambaran Manajemen Produksi dan Teknis Produksi. Persyaratan ini
diperlukan

dalam

rangka

kredit/pembiayaan

melakukan

upaya

dan

mitigasi

risiko

menangkap

peluang produk dan/atau jasa perbankan berkelanjutan.
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 Persyaratan yang berkaitan dengan pasokan bahan baku. Persyaratan
ini diperlukan untuk memastikan pasokan bahan baku yang diterima legal
dan bertanggung jawab dengan sistem kemamputelusuran (traceability)).
 Persyaratan yang berkaitan dengan hak dan keselamatan kerja.Biaya
untuk mengelola aspek sosial maupun konflik sosial di dalam
menerapkan praktik yang berkelanjutan sulit untuk diukur secara pasti,
berbeda dengan aspek lingkungan yang lebih mudah melakukan
pengukuran investasinya. Dalam hal ini Bank perlu mengetahui bahwa
mengelola faktor sosial termasuk tenaga kerja, hak-hak masyarakat dan
masyarakat Adat bukan perkara yang dilakukan satu waktu saja—akan
tetapi terus berlangsung selama perusahaan beroperasi. Pengelolaan
hubungan dengan tenaga kerja dan masyarakat akan terus terjadi dan
diperlukan penyesuaian disesuaikan dengan perkembangan empiris.
 Persyaratan yang berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat.
Praktik langsung pengelolaan kegiatan yang melibatkan masyarakat
merupakan upaya yang akan terus dijalankan selama operasi berjalan
SUMBER DAN SKEMA

guna memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
meniminalisir konflik. Kegiatan tersebut sebaiknya telah dirintis sejak
masa pra-konstruksi, konstruksi, operasional, hingga pasca konstruksi.
Oleh karena itu, perusahaan perlu mempunyai staf/divisi khusus yang
menjalankan fungsi untuk mengelola hubungan dengan masyarakat.
Biasanya

fungsi

ini

dilaksanakan

oleh

unit

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social
Responsibility (CSR), stakeholder engagement/humas.
 Pajak perusahaan sebagai bagian dari due dilligence Bank. Kepatuhan
Perusahaan
dalam mentaati kewajiban pajak adalah bagian dari due diligence bank
untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan tersebut.
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Alternatif Skema Pembiayaan
Beberapa skema pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengakses
pembiayaan melalui perbankan, di antaranya:
 Pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan
kredit/pembiayaan

jangka

pendek

dengan

jangka

waktu

kredit/pembiayaan kurang dari satu tahun hingga satu tahun. Tujuan
dari kredit/pembiayaan alternatif ke-1 ini adalah untuk membiayai

Gambar V-1. Skema Pembiayaan Modal Kerja (Sumber: OJK, 2019)
 Pembiayaan investasi.

Pembiayaan investasi merupakan kredit/

pembiayaan jangka menengah atau panjang dengan jangka waktu
kredit/pembiayaan

lebih

dari

satu

tahun.

Tujuan

dari

kredit/pembiayaan alternatif ke-2 ini adalah untuk pembelian barangbarang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi,
ekspansi dan realokasi proyek dan atau pendirian usaha baru oleh
Perusahaan.
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Gambar V-2. Skema Pembiayaan Investasi (Sumber: OJK, 2019)
 Pembiayaan perdagangan dengan LC/SKBDN. Skema kredit ini
adalah fasilitas kredit/pembiayaan dalam bentuk Letter of Credit (LC)
atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dikeluarkan
oleh Bank atas permohonan Nasabah untuk diberikan kepada mitra
SUMBER DAN SKEMA

bisnis Nasabah tersebut dalam hubungan transaksi antara Nasabah dan
mitra bisnisnya. Tujuan skema alternatif ke-3 ini adalah memberikan
fasiltas kredit/pembiayaan dalam bentuk LC yang dibutuhkan oleh
Nasabah untuk membayar biaya transaksi kepada mitra bisnisnya. LC
merupakan salah satu metode pembayaran berupa janji tertulis dari Bank
yang bersifat irrevocable, atau tidak dapat dibatalkan oleh salah satu
pihak.

LC/SKBDN

yang

diterbitkan

harus

sesuai

dengan

No.5/6/PBI/2003.
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Gambar V-3. Skema Pembiayaan Perdagangan dengan LC/SKBDN (Sumber:
OJK, 2019)
 Pembiayaan rantai pasok (supply chain). Skema ini merupakan skema
pembiayaan yang menjadikan perjanjian bisnis antara Perusahaan
(Nasabah)

dan

Perusahaan

Pembeli

serta

dokumen

penerimaan resmi tagihan dan bukti pengiriman sebagai jaminan
pemberian kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Pemasok yang
menjadi Nasabah Bank bersangkutan. Tujuan alternatif skema ini adalah
memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Pemasok (Nasabah)
untuk melancarkan aktivitas produksi dari Perusahaan Pemasok
(Nasabah) tersebut. Produk pembiayaan rantai pasok memungkinkan
kelancaran transaksi jual-beli antara Perusahaan Pembeli dengan
Pemasok.
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Gambar V-4. Skema Pembiayaan Rantai Pasok (Sumber: OJK, 2019)
 Pembiayaan dengan diskon margin suku bunga yang dikaitkan
SUMBER DAN SKEMA

dengan

keberlanjutan

(sustainability-linked

loan

–

skema

internasional). Skema ini merupakan kredit/pembiayaan modal kerja,
investasi, pembiayaan perdagangan, ataupun pembiayaan rantai pasok
yang memberikan insentif kepada Perusahaan Nasabah berdasarkan
pencapaian

kinerja

keberlanjutan

perusahaan.

Untuk

penilaian

pencapaian kinerja keberlanjutan perusahaan dilakukan oleh Lembaga
Pemeringkat Keberlanjutan.
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Gambar V-5. Skema Pembiayaan dengan Diskon Margin Suku Bunga yang
Dikaitkan dengan Keberlanjutan (Sumber: OJK, 2019)
Tabel V-2 dan Tabel V3, menyajikan ilustrasi pembiayaan dari Bank Komersial
(Bank Mandiri dan Bank BNI) untuk perusahaan skala menenengah-besar.
komersial tersebut cukup bervariasi, bergantung pada jenis pembiayaannya.
Untuk kredit modal kerja umumnya bank menetapkan tenor jangka pendek
selama satu tahun. Sementara untuk kredit investasi bank menerapkan tenor
jangka waktu yang lama, untuk kasus Bank mandiri tenor berkisar antara 3-8
tahun, sementara untuk Bank BNI bisa mencapai 10 tahun.
Tabel V-3. Contoh Skema Pembiayaan Bank Mandiri untuk Perusahaan Skala
Menengah-Besar
Besar Pinjaman
Minimal Rp 25
Miliar - Rp 30
Miliar
Maksimal
Unlimited

Suku Bunga
1. Pinjaman Rp 25 Miliar - Rp 100
Miliar, suku bunga 9.25%-10.5%
per tahun
2. Pinjaman > Rp 100 Miliar, suku
bunga 8.25% - 9.25% per tahun

Tenor
Kredit Modal Kerja : 1
Tahun, dapat diperpanjang
per tahun
Kredit investasi : 3-8 tahun,
tergantung cashflow
nasabah
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Persyaratan Khusus :
1. Bentuk Badan Usaha PT
2. Laporan Keuangan harus teraudit
Persyaratan Umum :
1. Dokumen Legalitas Perusahan (Akte, NIB, TDP, SIUP, Ijin lingkungan)
2. NPWP Perusahaan;
3. KTP Pengurus;
4. Surat Permohonan Kredit;
5. Rekening Koran;
6. Laporan realisasi aktivitas usaha terakhir;
7. Legalitas Pengurus;
8. Dokumen perpajakan;
9. Data/persyaratan lainnya sesuai kebutuhan proses kredit;

Tabel V-4. Contoh Skema Pembiayaan Bank BNI untuk Perusahaan Skala
Menengah-Besar

SUMBER DAN SKEMA

Besar Pinjaman

Suku Bunga

Minimal : 50 juta
Maksimal : 5 Miliar
Dihitung berdasarkan
omset penjualan :
- Penjualan ≤ Rp 1 Miliar,
besar pinjaman hingga Rp
500 juta;

14% per tahun

Tenor
sampai dengan 10
tahun

1. Legalitas usaha;
2. Akte Pendirian Perusahaan;
3. KTP;
4. SIUP;
5. Surat Ijin Tempat Usaha;
6. Surat UU Gangguan (SIIUG/HO);
7. Surat Ijin Usaha Konstruksi;
8. TDP, IUI, Legalitas lainnya;
9. NPWP;
10. Laporan Keuangan;
11. Menjadi nasabah minimal 6 bulan;
12. Perusahaan telah beroperasi minimal 2 tahun;
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5.4.

Pembiayaan Melalui Modal Ventura

Salah satu bentuk lembaga pembiayaan adalah perusahaan modal ventura.
Perusahaan modal ventura menjalankan kegiatan pembiayaan yang disebut
sebagai usaha modal ventura.

Usaha modal ventura adalah usaha

pembiayaan melalui penyertaan modal atau pembiayaan untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka pembangunan usaha pasangan usaha. Sedangkan
perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melalukan usaha
pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan penerima
bantuan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang menerima penyertaan
modal disebut sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau investee
company. Sedangkan perusahaan yang melaksanakan penyertaan modal
disebut sebagai perusahaan modal ventura. Prinsip utama pembiayaan dalam
modal ventura adalah penyertaan. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa bentuk
pembiayaan dari modal ventura selalu penyertaan.
Bentuk pembiayaan dapat berupa obligasi atau pinjaman. Namun
biasa karena memiliki sifat khusus, yaitu pengembalian dan balas jasa yang
lebih lunak. Syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak tersebut
bervariasi, bisa saja berupa bagi hasil, pembayaran pinjaman hanya jika
perusahaan pasangan usaha mampu, pinjaman dapat dikonversikan menjadi
saham atau penyertaan, dan sebagainya.
Setidaknya terdapat tiga jenis pembiayaan yang biasa dilakukan oleh
modal ventura yaitu:
1. Penyertaan dalam bentuk saham.
Jenis penyertaan ini merupakan jenis pembiayaan saham langsung kepada
perusahaan pasangan usaha yang berbadan hukum (perseroan terbatas).
Penyertaan saham dilakukan untuk jangka waktu tertentu, bisanya paling
lama 10 tahun. Setelah jangka waktu penyertaan selesai, maka
perusahaan modal ventura harus melakukan divestasi terhadap penyertaan
tersebut sehingga tidak menjadi pengendali pada perusahaan pasangan
usaha. Divestasi bisa dilakukan dengan cara penawaran umum melalui
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pasar modal, menjual kepada investor baru melalui penawaran terbatas,
menjual kembali kepada pasangan usaha, dan lain-lain.
2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi
Perusahaan modal ventura membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh
perusahaan pasangan usaha dengan kesepakatan akan dikonversi atau
ditukar menjadi saham pada waktu yang telah disepakati.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilaksanakan dalam bentuk
penyediaan modal kepada perusahaan pasangan usaha dengan jangka
waktu tertentu. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan
antara kedua belah pihak.
Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh melalui modal ventura antara
lain:
1. Bagi Perusahaan Pasangan Usaha
Manfaat utama yang diperoleh perusahaan pasangan usaha adalah dapat
dijalankannya kegiatan usaha karena kebutuhan dana untuk modal usaha
SUMBER DAN SKEMA

telah dipenuhi oleh perusahaan modal ventura. Selain itu, ada beberapa
manfaat lainnya, yaitu peningkatan kemungkinan berhasilnya usaha,
peningkatan efisiensi kegiatan usaha, dan peningkatan kemampuan
pengembangan usaha.
2. Bagi perusahaan modal ventura
Ada dua manfaat yang diperoleh perusahaan modal ventura. Pertama,
perusahaan modal ventura memperoleh balas jasa atas pembiayaan yang
telah dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha. Kedua, perusahaan
modal ventura membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui
pengembangan usaha terhadap perusahaan yang sedang mengalami
kesulitan pembiayaan.
Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Oktober 2020
pembiayaan / penyertaan modal ventura ke sektor industri manufaktur
mencapai 537 miliar Rupiah (atau sekitar 4 persen dari total pembiayaan /
penyertaan modal ventura ke seluruh sektor). Dalam hal jumlah
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Perusahaan Pasangan Usaha di sektor industri manufaktur sekitar 21,9
ribu unit (atau sekitar 1,1 persen dari total jumlah PPU seluruh sektor).

5.5.

Pembiayaan Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(Indonesia Eximbank)

Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia merupakan
lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang didirikan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 untuk menjalankan
Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN).
Secara umum persyaratan yang diperlukan untuk memanfaatkan LPEI
serupa dengan persyaratan perbankan. Namun berdasarkan informasi resmi
dari Eximbank, beberapa persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan antara
lain:
 Legalitas perusahaan, yakni memiliki Badan Hukum dan berdomisili
di wilayah Negara Republik Indonesia.
yang diperlukan, seperti: dokumen identitas pengurus & pemilik
usaha, laporan keuangan atau data keuangan lainnya, dan data
lainnya yang diperlukan.
Indonesia Eximbank memiliki beberapa produk pelayanan pembiayaan
yang di antaranya berpotensi untuk pembiayaan bagi para pelaku Industri
Manufaktur.
adalah

Salah satu produk dan jasa utama dari Indonesia Eximbank

Pembiayaan

Ekspor.

Pembiayaan

Ekspor

sendiri

mencakup

Pembiayaan Dalam Negeri, Pembiayaan Luar Negeri, Pembiayaan Syariah,
Penugasan Khusus/National Interest Account, KURBE, Pembiayaan UKM
Ekspor.
Di antara jenis-jenis pembiayaan ekspor tersebut, produk pembiayaan
yang berpotensi untuk pelaku usaha di sektor industri manufaktur adalah:
1)

Pembiayaan Dalam Negeri. Pembiayaan dalam negeri merupakan
penyaluran fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor dan Pembiayaan
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 Surat permohonan fasilitas pembiayaan dan dokumen pendukung
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Investasi Ekspor secara konvensional maupun prinsip syariah ditujukan
kepada

para

pelaku

usaha

untuk

mengembangkan

usaha,

menghasilkan barang dan/ atau jasa ekspor serta usaha-usaha lain
yang menunjang ekspor di wilayah Negara Republik Indonesia. Jenis
pembiayaan dalam negeri yang berpotensi digunakan untuk pelaku
usaha industri manufaktur terdiri dari:
a. Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE). Fasilitas Pembiayaan
Modal Kerja Ekspor (PMKE) yang disediakan oleh Indonesia
Eximbank berdasarkan kebutuhan modal kerja pelaku usaha dalam
rangka kegiatan ekspor maupun penunjang ekspor atas barang
dan/atau jasa. Karakteristik PMKE dalam Indonesia Eximbank
secara ringkas disajikan sebagai berikut.
Manfaat

:Membantu pelaku usaha yang memerlukan
pembiayaan antara lain untuk pengadaan bahan baku
dan/atau bahan penolong, pembelian bahan baku dari
luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan
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komponen dari sarana produksi berdasarkan
kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha,
menghasilkan barang dan/atau jasa ekspor maupun
penunjang ekspor.
Eligibilitas Pelaku :Badan Usaha yang berbentuk badan hukum maupun
Usaha

yang tidak berbentuk badan hukum termasuk
perorangan yang berdomisili di wilayah Negara
Republik Indonesia.

Mata Uang

:Rupiah Indonesia, Dolar Amerika Serikat dan mata
uang lainnya

Prosedur

:Menyampaikan :

Permohonan

Surat permohonan fasilitas pembiayaan dan dokumen
pendukung yang diperlukan;
Khusus untuk pengajuan Refinancing permohonan
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diajukan oleh Bank Pelaksana.
b. Pembiayaan

Investasi

Ekspor

(PIE).

Fasilitas

Pembiayaan

Investasi Ekspor (PIE) yang disediakan oleh Indonesia Eximbank
kepada pelaku usaha guna membiayai investasi dalam rangka
kegiatan

ekspor

maupun

penunjang

ekspor

atas

barang.

Karakteristik PIE dalam Indonesia Eximbank secara ringkas
disajikan sebagai berikut.
Manfaat

:Membantu pelaku usaha yang memerlukan antara
lain untuk pembiayaan dalam rangka modernisasi
mesin, ekspansi usaha termasuk pembangunan dan
perluasan pabrik baru, serta pembiayaan proyek.

Eligibilitas Pelaku :Badan Usaha yang berbentuk badan hukum maupun
Usaha

yang tidak berbentuk badan hukum termasuk
perorangan yang berdomisili di wilayah Negara

Mata Uang

:Rupiah Indonesia, Dolar Amerika Serikat dan mata
uang lainnya

Prosedur

:Menyampaikan surat permohonan fasilitas

Permohonan

pembiayaan dan dokumen pendukung yang
diperlukan;

c. Pembiayaan Proyek. Pembiayaan atas proyek tunggal (baru
atau refinancing) yang terkait kegiatan ekspor/penunjang ekspor
dengan sumber pengembalian yang berasal dari proyek itu sendiri.
Karakteristik Pembiayaan Proyek dalam Indonesia Eximbank secara
ringkas disajikan sebagai berikut.
Membantu penyediaan sumber dana atas proyek yang
Manfaat

:berbiaya tinggi.

Eligibilitas

:Badan Usaha yang berbentuk badan hukum maupun

87
Pusat Data dan Informasi - 2020

SUMBER DAN SKEMA
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pelaku usaha

yang tidak berbentuk badan hukum termasuk
perorangan yang berdomisili di wilayah Negara
Republik Indonesia.
Rupiah Indonesia, Dolar Amerika Serikat dan mata

Mata Uang

:uang lainnya.
Menyampaikan Surat Permohonan Fasilitas

2)

Prosedur

Pembiayaan dan Dokumen Pendukung yang

Permohonan

:diperlukan.

Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE). KURBE adalah
Pembiayaan yang diberikan oleh LPEI kepada Badan Usaha, termasuk
perorangan, yang mempunyai Usaha Berorientasi Ekspor. KURBE
ditujukan untuk pelaku usaha dengan skala usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah. Dalam hal ini Industri manufaktur besar-sedang, secara
khusus

industri

manufaktur

skala

sedang

(menengah)

dapat

memanfaatkan pembiayaan KURBE untuk pelaku usaha dengan skala
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usaha menengah. Karakteristik Pembiayaan Proyek dalam Indonesia
Eximbank secara ringkas disajikan sebagai berikut.
Manfaat

:Program KURBE ditujukan untuk UMKM berorientasi
ekspor (UMKME), dimana UMKME dibawah program
KURBE memperoleh pembiayaan tanpa subsidi imbal
jasa penjaminan maupun subsidi bunga. Program
KURBE diharapkan dapat menjadi stimulus untuk
meningkatkan volume ekspor nasional, memberikan
daya saing produk ekspor yang berbasis UMKM, dan
meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk ekspor.
KURBE diluncurkan untuk membantu para pelaku
UMKM beriorientasi ekspor memperoleh akses
pendanaan yang murah.
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Eligibilitas

:

pelaku usaha

Mata Uang

:Rupiah Indonesia, Dolar Amerika Serikat dan mata
uang lainnya.

Prosedur

:Menyampaikan surat permohonan;

Permohonan

Dokumen identias pengurus & pemilik usaha;
Dokumen legalitas usaha;
Laporan keuangan atau data keuangan lainnya;
Data lainnya yang diperlukan.

Anggaran Pemerintah)
PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah) merupakan suatu
fasilitas skema pembiayaan yang bertujuan untuk akselerasi pembiayaan
proyek-proyek strategis nasional. Terkait hal ini, pada tahun 2017 didirikan
PINA Center for Private Investment, yang merupakan salah satu unit di
BAPPENAS,

merupakan

fasilitator

bagi

pembiayaan

proyek,

serta

mengupayakan debottlenecking dalam proses pembiayaan tersebut. PINA
Center for Private Investment telah berhasil memfasilitasi pembiayaan untuk
sekitar 11 proyek lintas sektor sampai akhir tahun 2018. Proyek-proyek
tersebut berkaitan dengan konektivitas, energy, industri strategis dan
plantations, serta perumahan. PINA Center menawarkan beberapa opsi
alternatif pendanaan kepada para investor. Tiga instrumen yang utama antara
lain saham (direct equity), dana campuran (hybrid) dan funds.
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Saat ini, meskipun masa tugas Pembiayaan Investasi Non Anggaran
Pemerintah (PINA) Center telah berakhir pada 31 Desember 2019 yang lalu,
tetapi skema pembiayaan alternatif menggunakan skema PINA masih akan
tetap dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Skema pembiayaan PINA ini merupakan salah satu komponen Bappenas
dalam melakukan pembiayaan, selain melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan skema kerja sama pemerintah dengan badan
usaha (KPBU). Jadi, Bappenas masih menjalankan fungsi untuk memfasilitasi
pencarian penggalian skema pembiayaan yang non-APBN.

5.7.

Pembiayaan Melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan

Badan Usaha)
Tahapan/ proses pembiayaan dengan skema KPBU dibedakan menjadi
2 (dua), yaitu proses KPBU prakarsa pemerintah dan proses KPBU prakarsa
Badan Usaha. Proses KPBU prakarsa pemerintah dapat dijelaskan melalui
Gambar V-6 berikut:
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Gambar V-6. Bagan Proses KPBU Prakarsa Pemerintah (Sumber: Bappenas)
Pada Tahapan Perencanaan KPBU, terdapat kegiatan sebagai berikut:
(i). Penyusunan rencana anggaran dana KPBU; (ii). Identifikasi dan penetapan
KPBU; (iii). Penganggaran dana tahap perencanaan KPBU; (iv). Konsultasi
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publik; (v). Pengambilan keputusan lanjut/ tindak lanjut rencana KPBU; (vi).
Penyusunan daftar rencana KPBU dan pengkategorian KPBU.
Sementara itu, proses KPBU prakarsa badan usaha dapat dijelaskan melalui
Gambar V-7 berikut:

Tahapan KPBU Prakarsa Badan Usaha adalah sebagai berikut:
b) Calon Pemrakarsa menyampaikan surat usulan Proyek KPBU kepada
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah disertai dengan Prastudi
Kelayakan.

Kemudian,

prastudi

tersebut

akan

dinilai

oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dari segi kelayakan teknis,
ekonomi, dan sosial.
c) Evaluasi melalui konsultasi publik dan penilaian dari segala aspek
untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah.
d) Setelah

mendapat

penyelesaian

studi

persetujuan,
kelayakan

calon
dan

pemrakarsa

melanjutkan

menyerahkannya

kepada

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
e) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengevaluasi dan menilai
secara mendalam dokumen studi kelayakan tersebut dengan kriteria
layak secara ekonomi dan finansial, serta melakukan konsultasi publik
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Gambar V-7. Bagan Proses KPBU Prakarsa Badan Usaha (Sumber:
Bappenas)
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dan uji pasar jika diperlukan sebagai salah bentuk pendalaman
penilaian dokumen studi penilaian.
f)

Setelah dievaluasi dan memperoleh persetujuan, maka Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah menerbitkan surat persetujuan yang berisi
antara lain, persetujuan studi kelayakan, penetapan calon pemrakarsa,
penetapan bentuk kompensasi, persetujuan dokumen pengadaan, dan
lain-lain.

g) Pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan Pengadaan Badan
Usaha Pelaksana yang diatur oleh peraturan kepala Lembaga yang
menyelenggarakan

urusan

pemerintah

di

bidang

pengadaan

baranf/jasa pemerintah.
h) Penandatanganan Perjanjian KPBU atas prakarsa Badan Usaha.
i)

Pemenuhan pembiayaan (Financial Close) yang bersumber dari
pinjaman dinayatakan telah terlaksana apabila telah ditandatanganinya
perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh KPBU dan sebagian
pinjaman yang telah ditandatangani telah dapat dicairkan untuk
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memulai pekerjaan konstruksi.
j)

Tahapan

Pelaksanaan

Perjanjian

KPBU

terdiri

dari

persiapan

pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU pada masa konstruksi,
masa penyediaan layanan, dan masa berakhirnya perjanjian KPBU.

5.8.

Pembiayaan Melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)

Pembiayaan Proyek menggunakan SBSN adalah salah satu sumber
pendanaan pembangunan yang tersedia di Indonesia. Pembiayaan Proyek
melalui penerbitan sukuk/Project Based Sukuk (PBS) adalah Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan untuk secara langsung membiayai
proyek pemerintah, khususnya proyek infrastruktur dan proyek strategis
lainnya (earmarked).
Pembiayaan SBSN menggunakan akad ijarah yaitu akad yang satu
pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset
kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
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Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI No.8/2020 tentang
tata cara pengelolaan proyek yang dibiayai melalui penerbitan surat berharga
syariah negara dijelaskan bahwa salah satu proyek yang dapat dibiayai melalui
penerbitan SBSN adalah proyek pemberdayaan industri dalam negeri.
Pemberdayaan industri yang dimaksud adalah proyek yang dilakukan
dengan tujuan untuk mendorong peningkatan industri dalam negeri dan/ atau
penggunaan produksi dalam negeri. Penerbitan SBSN dalam rangka
pembiayaan Proyek hanya dapat dilakukan untuk proyek yang telah
mendapatkan alokasi dalam APBN. Proyek dapat dibiayai sebagian atau
seluruhnya untuk diusulkan melalui penerbitan SBSN baik proyek yang akan
dilaksanakan atau sedang dilaksanakan.

5.9.

Pembiayaan Melalui Kemitraan

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, tahapan kemitraan
sebagai berikut:
untuk Pinjaman Kegiatan Jangka Menengah yang dituangkan dalam
Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)
dan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN), dan
daftar kegiatan;
b) K/L/D dan BUMN dapat menyampaikan usulan kegiatan yang dapat
dibiayai oleh PLN kepada Menteri PPN yang berpedoman pada RPJM
dan Rencana Pemanfaatan Luar Negeri;
c) Menteri PPN melakukan penilaian kelayakan usulan dan dapat
meminta pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dalam melakukan
penilaian usulan kegiatan dari daerah. Selanjutnya, hasil penilaian
dituangkan dalam DRPLN-JM;
d) K/L/D dan BUMN melakukan persiapan kegiatan yang tercantum dalam
DRPLN-JM mencakup rencana pelaksanaan kegiatan, indikator kinerja
dan evaluasi, organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan, dan
rencana pengadaan tanah dalam hal kegiatan yang memerlukan lahan;
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e) Menteri PPN melakukan penilaian pemenuhan kriteria kesiapan
kegiatan
diperlukan

dengan

menyusun

koordinasi dan

DRPPLN.

Dalam

penyusunannya

perundingan dengan calon

Pemberi

Pinjaman Luar Negeri serta instansi terkait;
f)

Setelah perundingan berlangsung maka perlu dituangkan dalam
perjanjian penerusan pinjaman luar negeri.

Diluar skema diatas, skema pembiayaan berbasis kemitraan masih dapat
dikembangkan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terkait.

5.10. Pembiayaan Sektor Industri di Beberapa Negara
(Benchmarking)
Pentingnya peran industri manufaktur bagi perekonomian suatu negara,
membuat banyak negara-negara di dunia berfokus pada pengembangan
sektor tersebut sebagai salah satu program strategis dalam pembangunan
ekonomi nasionalnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara
tersebut adala dengan memberikan dukungan dari sisi pembiayaan, salah
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satunya adalah dengan mendirikan lembaga yang secara khusus memberikan
dukungan dalam pembiayaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh
lembaga yang didirikan oleh pemerintah di negara-negara Asia untuk
memberikan dukungan pembiayaan bagi sektor industri:
o

Industrial Bank of Japan (berdiri tahun 1902. Pada tahun 2002
bergabung bersama Dai-Ichi Kangyo Bank dan Fuji Bank menjadi
Mizuho Financial Group)

o

The Development Bank of Phillipines (1935)

o

Malaysia Industrial Development Berhad (1960)

o

Industrial Bank of Korea (1961)

o
o

Industrial Development Bank of India (1964)
Industrial and Commercial Bank of China (1984)
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Berikut ini akan disajikan gambaran lebih rinci mengenai bagaimana
karakteristik lembaga pembiayaan tersebut dalam memberikan dukungan
pembiayaan bagi sektor industri. Pertama, Bank Pembangunan Malaysia.
Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) didirikan pada tanggal 28
November 1973, tetapi mulai beroperasi pada tanggal 8 Juni 1974. Awalnya
BPMB berperan penting dalam pengembangan industri di Malaysia dengan
membantu para pengusaha industri kecil dan menengah melalui pemberian
pelatihan dan advisory services, terutama pengusaha bumiputera. Target lain
BPMB adalah membiayai proyek infrastruktur. BPMB diberikan mandat untuk
menyediakan pembiayaan yang bersifat jangka waktu menengah dan jangka
panjang dengan skema syariah maupun konvensional untuk memberikan
capital intensive industries termasuk proyek infrastruktur, maritim, teknologi,
minyak dan gas.

BPMB juga mempunyai strategi investasi melalui

subsidiaries, Global Maritime Venture Bhd (GMV) dan Pembangunan Leasing
Corporation Sdn. Bhd (PLC) dengan kombinasi nilai aset lebih dari RM30
pembangunan dari sektor yang diprioritaskan.
Kedua, Industrial Bank of Korea (IBK). IBK memanfaatkan sumber
pendanaan yang berasal dari: (i) pinjaman dari Pemerintah Korea yang
dianggarkan untuk UKM; (ii) penerbitan Obligasi Pembiayaan UKM; dan (iii)
pinjaman dari Pemerintah Korea, Bank Sentral dan lembaga keuangan lainnya.
Sementara itu, kegiatan pembiayaan dari IBK mencakup: (i) memberikan
fasilitas kredit dan diskonto kepada pengusaha UKM; (ii) menerima simpanan;
(iii) menerbitkan surat utang; (iv) menjamin saham atau obligasi yang
diterbitkan pengusaha UKM; dan (v) melakukan penukaran mata uang asing
maupun domestik. Di sini organ manajemen IBK menganut One Board System
yang terdiri dari President, Managing Director, Directors dan seorang Auditor.
President of Industrial Bank of Korea diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Korea Selatan berdasarkan rekomendasi Ketua The Financial Services
Commission. Begitu juga Managing Director, Director, dan Auditor diangkat
dan diberhentikan oleh President Bank berdasarkan rekomendasi The
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Financial Services Commission. Pada IBK, Pemerintah Korea memberikan
jaminan

pembayaran

pokok

dan

bunga

Obligasi

Pembiayaan

UKM.

Pemerintah Korea juga menjamin kerugian usaha yang tidak dapat dicover dari
cadangan bank.
Ketiga,

Industrial

Development

Bank

of

India

(IDBI).

IBK

memanfaatkan sumber pendanaan yang berasal dari: (i) pinjaman tanpa bunga
dari Pemerintah; (ii) penerbitan obligasi dan surat utang; (iii) pinjaman dari
Bank Sentral India dan lembaga keuangan lainnya; (iv) penerimaan dana pihak
ketiga; dan (v) Development Assistance Fund yang berasal dari Pemerintah
India. Sementara itu, kegiatan
memberikan refinancing

kepada

pembiayaan dari IDBI mencakup: (i)
bank

dan lembaga

keuangan

yang

memberikan pinjaman jangka panjang dalam rangka keperluan pembangunan
industri; (ii) memberikan fasilitas diskonto; (iii) memberikan line kredit kepada
bank dan lembaga keuangan; dan (iv)Memberikan pinjaman investasi kepada
pelaku industri. Seperti halnya IBK, organ management IDBI menganut One
Board System yang terdiri dari Chairman, Managing Director dan Directors. Di
SUMBER DAN SKEMA

sini Chairman dan Managing Director diangkat oleh Pemerintah India. Pada
IDBI, Pemerintah India menjamin obligasi dan surat utang yang diterbitkan
bank sepanjang ketentuan pembayaran pokok dan bunganya ditetapkan
pemerintah
Selain negara-negara di atas, juga terdapat beberapa studi kasus
skema pembiayaan untuk sektor industri di negara-negara lainnya. Salah satu
yang dapat dijadikan contoh adalah pembiayaan sektor industri di Nigeria.
Dalam studi John dan Terhemba (2016) disebutkan bahwa
Untuk mendukung pengembangan sektor industri, pemerintah Nigeria secara
konsisten melakukan dukungan pembiayaan dalam beberapa tahun terakhir.
Upaya ini dilakukan untuk megartikulasikan peran penting dan kritis yang
dimainkan industri manufaktur dalam pembentukan modal, tabungan domestik,
dan pengaruhnya terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan kemakmuran umum di Nigeria. Di sini, Pemerintah Nigeria dalam kurun
waktu yang berbeda memperkenalkan sejumlah skema seperti World Bank
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SME II Loan Scheme (1987), Small Scale Industries Credit Scheme (1971),
established

Industrial

Development

Centres,

National

Economic

Reconstruction Fund (NERFUND), Nigerian Bank for Commerce and
Industries, Nigerian Industrial Development Bank, yang semuanya bertujuan
untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja Sektor Industri.
Pada tahun 2010, pemerintah Nigeria melalui Bank Sentral Nigeria
menyediakan sejumlah 200 Miliar Nairi Nigeria sebagai Dana Intervensi
Produsen. Salah satu dari tujuan pendanaan tersebut adalah melacak cepat
perkembangan sektor manufaktur ekonomi Nigeria dengan meningkatkan
akses kredit ke produsen; meningkatkan posisi keuangan pada Deposit Money
Banks; meningkatkan hasil; menciptakab pekerjaan; mendiversifikasi basis
pendapatan, serta meningkatkan pendapatan valuta asing. Pendaan ini juga
dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi sektor industri secara
berkelanjutan. Pemerintah Nigeria juga melibatkan pihak swasta seperti grup
Dangotedan Honey Well untuk mendorong perkembangan Industri Manufaktur
Dalam studi lainnya, seperti studi Papadavid (2017) juga disebutkan
beberapa negara di Afrika telah melakukan beberapa kebijakan terkait dengan
pembiayaan sektor industri manufaktur. Di Kenya, dimana sektor manufaktur
terkonsentrasi di tekstil, pengolahan makanan dan industri logam, pemerintah
telah memberikan dukungan dari sisi pembiayaan untuk sektor-sektor tersebut,
meski secara umum lebih dikategorikan sebagai insentif. Melalui African
Growth and Opportunity Act (AGOA), yang pada awalnya diarahkan untuk
membantu perluasan ekspor garmen, pemerintah juga menawarkan insentif
pajak, seperti memberikan tarif listrik murah, ke perusahaan tekstil di zona
pemrosesan ekspor dan pembebasan pajak penjualan secara parsial. Pada
studi ini juga disebutkan bahwa mendorong investasi asing, seperti melalui FDI
dan investasi portofolio, dapat menjadi sarana penting untuk mendanai sektor
manufaktur Kenya.
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VI. REKOMENDASI PEMETAAN POTENSI
PEMBIAYAAN BAGI INDUSTRI MANUFAKTUR
NON-MIGAS
Bagian ini menyajikan kerangka umum pembiayaan bagi industri manufaktur
non-migas yang mencoba untuk memetakan karakteristik umum sub-sektor
dan kebutuhan pembiayaannya (sebagaimana disajikan pada Bab IV) dengan
gambaran potensi sumber dan skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan
(Sebagaimana disajikan pada Bab V). Kerangka umum tersebut disajikan pada
Tabel VI-1.

No

Sub-Sektor

Karakteristik /
Permasalahan

Kebutuhan
Pembiayaan

Potensi
Pembiayaan
(Sumber dan
Skema)

Keterangan

1

Makanan (10)
dan Minuman
(11)

Cenderung padat
karya walaupun di
beberapa industri
sudah masuk ke
kategori padat
modal dengan
pola investasi
teknologi tinggi;

Pemulihan dari
penurunan
utilitas industri
akibat pandemi
covid-19 (jangka
pendek);
Mengatasi
masalah dalam
sistem produksi
(jangka
menengah dan
panjang)

Perbankan (Kredit
modal kerja,
investasi) ; LPEI
(Pembiayaan
Investasi Ekspor;
Pembiayaan Modal
Kerja Ekspor)

Dukungan
kebijakan
peningkatan
ekspor;
ketahanan
pangan

2

Tekstil (13)
dan Pakaian
Jadi (14)

90% impor bahan
baku untuk tekstil
& produk tekstil ;

Pembiayaan
untuk
peningkatan
teknologi (mesin)
industri

LPEI (Pembiayaan
Investasi Ekspor);
Perbankan (Kredit
Investasi);

Perlu
dukungan
kebijakan
peningkatan
ekspor

Masalah pada
teknologi produksi

Lembaga
Pembiayaan (
Pembiayaan alat
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Tabel VI-1. Rekomendasi Pembiayaan Beberapa Sub-Sektor Dalam Industri
Manufaktor Non-Migas
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No

Sub-Sektor

Karakteristik /
Permasalahan

Kebutuhan
Pembiayaan

Potensi
Pembiayaan
(Sumber dan
Skema)

Keterangan

berat atau mesin
industri); Kemitraan

3

Kulit, Barang
dari Kulit, dan
Alas Kaki (15) ;
Kertas, dan
Barang dari
Kertas (17)

Tergolong padat
karya; Prioritas
pengembangan
dayasaing industri

Pembiayaan
investasi dan
modal kerja
untuk
memperkuat
dayasaing
industri (ekspor)

LPEI (Pembiayaan
Investasi Ekspor;
Pembiayaan Modal
Kerja Ekspor)

4

Kayu, Gabus
(Tidak
Termasuk
Furnitur) dan
Anyaman dari
Bambu, Rotan
dsj (16)

Cenderung padat
karya dan banyak
melibatkan IKM

Pembiayaan
untuk modal
kerja dan
pengadaan
bahan baku (dan
peralatan
penunjang)

Perbankan (Kredit
modal kerja,
investasi);

Pencetakan
dan
Reproduksi
Media
Rekaman (18)

Cenderung padat
karya; adanya
peningkatan
permintaan luar
negeri

Pembiayaan
untuk modal
kerja dan
investasi
(pengadaan
bahan baku;
alat/mesin dan
teknologi) untuk
meningkatkan
dayasing

Perbankan (Kredit
modal kerja,
investasi);

5

Perlu
dukungan
kebijakan
peningkatan
ekspor

Modal Ventura
(terutama untuk
skala kecil)

REKOMENDASI

Modal Ventura
(terutama untuk
skala kecil);
Lembaga
Pembiayaan (
Pembiayaan alat
berat atau mesin
industri);

100
Pusat Data dan Informasi - 2020

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

No

Sub-Sektor

Karakteristik /
Permasalahan

Kebutuhan
Pembiayaan

Potensi
Pembiayaan
(Sumber dan
Skema)

Keterangan

Bahan Kimia
dan Barang
dari Bahan
Kimia (20)

Pemasok bahan
baku bagi sektor
manufakturnya
lainnya; Sektor
yang padat modal,
padat teknologi,
dan lahap energi

Pasokan energi,
infrastruktur dan
teknologi

PINA; KBPU
(Prakarsa Badan
Usaha);
Pembiayaan dari
Pasar Modal
(Syarat :
Perusahaan
Terbuka atau Tbk)

Perlu
dukungan
kebijakan,
terutama
untuk
mendorong
KPBU dan
PINA

7

Farmasi,
Produk Obat
Kimia dan
Obat
Tradisional
(21)

Umumnya padat
modal; tengah
didorong
pendalaman
struktur industri
farmasi di dalam
negeri; menekan
impor bahan baku

Investasi untuk
mendukung
upaya
pendalaman
struktur industri
farmasi di dalam
negeri dan
menekan impor
bahan baku

PINA; KBPU
(Prakarsa Badan
Usaha);
Pembiayaan dari
Pasar Modal
(Syarat :
Perusahaan
Terbuka atau Tbk)

Perlu
dukungan
kebijakan,
terutama
untuk
mendorong
KPBU dan
PINA

8

Karet, Barang
dari Karet dan
Plastik (22)

Produktivitas dan
pengembangan
produk hilir karet ;
Impor bahan baku
plastik; dukungan
industri hulu
petrokimia

Investasi untuk :
(1) mendorong
produktivitas dan
pengembangan
produk hilir karet;
(2)
pengembangan
industri pengolah
minyak mentah
(oil refinery) yang
terintegrasi
dengan struktur
industri dari hulu
sampai hilir

LPEI (Pembiayaan
Investasi Ekspor;
Pembiayaan Modal
Kerja Ekspor);

Dukungan
kebijakan
lintas
sektoral
(antara
industri
migas dan
non-migas)

9

Semen,
Keramik, dan
Bahan Galian
Non Logam
(23)

Umumnya padat
modal

 Menghadapi
masalah
pandemi,
memerlukan
restrukturisasi
pinjaman
 Mendorong
pemanfaatan
teknologi guna

PINA; KBPU
(Prakarsa Badan
Usaha);
Pembiayaan dari
Pasar Modal
(Syarat :
Perusahaan
Terbuka atau Tbk)
Perbankan (Kredit
Investasi);
Pembiayaan dari
Pasar Modal
(Syarat :
Perusahaan
Terbuka atau Tbk)
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6

Perlu
dukungan
kebijakan
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No

Sub-Sektor

Karakteristik /
Permasalahan

Kebutuhan
Pembiayaan

Potensi
Pembiayaan
(Sumber dan
Skema)

Keterangan

menciptakan
produk yang
inovatif dan
kompetitif untuk
mendorong
perkembangan
industri
10

11

Logam Dasar
(24) dan
Barang
Logam, Bukan
Mesin dan
Peralatannya
(25)

Pendukung bagi
sektor
manufakturnya
lainnya ; Mother of
Industry

Komputer,
Barang
Elektronik dan
Optik (26)

REKOMENDASI
12

Alat Kelistrikan
(27)

Pembiayaan
untuk
meningkatkan
tingkat utilisasi
yang masih
sekitar 66 persen

Pembiayaan dari
Pasar Modal
(Syarat :
Perusahaan
Terbuka atau Tbk)

Fokus pada
peningkatan daya
saing industri
elektronika dan
telematika agar
bisa lebih
kompetitif di
kancah global ;
sektor pionir
dalam
impementasi
industri 4.0

Investasi untuk
mendukung
sektor hilir di
industri elektronik
dalam negeri,
untuk substitusi
bahan baku
impor, dan
mendorong
peningkatkan
produktivitas
agar bisa
memenuhi
kebutuhan pasar
domestik hingga
ekspor

LPEI (Pembiayaan
Investasi Ekspor;
Pembiayaan Modal
Kerja Ekspor);

Padat modal dan
padat teknologi;

Mendukung
infrastruktur
ketenagalistrikan
dalam negeri

Lembaga
Pembiayaan (
Pembiayaan alat
berat atau mesin
industri) ;

Terbatasnya
industri bahan
baku di dalam
negeri

Modal Ventura
(terutama untuk
pengecoran logam
skala kecil)

Perbankan (Kredit
Investasi);
Pembiayaan dari
Pasar Modal
(Syarat :
Perusahaan
Terbuka atau Tbk)

Kemitraan

Perlu
dukungan
kebijakan
dengan
posisinya
sebagai
Mother of
Industry

Dukungan
kebijakan
dengan
posisinya
sebagai
sektor pionir
dalam
implementas
i industri 4.0

Dukungan
kebijakan
untuk
pengemban
gan industri
bahan baku
dalam negeri
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Sub-Sektor

Karakteristik /
Permasalahan

Kebutuhan
Pembiayaan

Potensi
Pembiayaan
(Sumber dan
Skema)

Keterangan

13

Alat konstruksi
(alat berat)
(28)

Padat modal dan
padat teknologi;
Sangat ditentukan
oleh kebijakan
dari principle luar
negeri yang
menentukan
jumlah produksi
pada setiap basis
produksinya.

Penguatan
struktur industri
Alat Konstruksi
(alat Berat)
melalui
pendekatan pada
principal, baik
untuk melakukan
investasi industri
komponennya
didalam negeri
maupun transfer
teknologi pada
industri dalam
negeri;

Kemitraan; KPBU;
Lembaga
Pembiayaan
(Pembiayaan Alat
Berat dan Mesin
Industri)

14

Kendaraan
Bermotor,
Trailer dan
Semi Trailer
(29)

Fokus
menghasilkan
produk yang
berdaya saing
global; Perlu
sejalan dengan
pengembangan
industri komponen

Pembiayaan
untuk penguatan
dayasaing dan
rantai pasok
serta
pendalaman
struktur
manufakturnya

LPEI (Pembiayaan
Investasi Ekspor;
Pembiayaan Modal
Kerja Ekspor);

15

Pesawat
Udara (30)

Tidak ada Leasing
Company;
Kekurangan order
bagi perusahaan
perawatan dalam
negeri

Pembiayaan
untuk mendirikan
perusahaan
Leasing
Company

KPBU (Prakarsa
Badan Usaha);
Pendirian BUMN;
Kemitraan

Masalah
ekosistem
Industri ;
Dukungan
Kebijakan

16

Kapal Laut dan
Kepelabuhana
n (30)

Proyek Job-order ;
Ketergantungan
bahan baku impor

Pembiayaan
untuk warranty
project

PINA; KPBU
(Prakarsa Badan
Usaha); Kemitraan

Masalah
ekosistem
Industri ;
Dukungan
kebijakan

Pembiayaan dari
Pasar Modal
(Syarat :
Perusahaan
Terbuka atau Tbk)

103
Pusat Data dan Informasi - 2020

REKOMENDASI

No

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

No

17

Sub-Sektor

Furniture (31)

Karakteristik /
Permasalahan

Penurunan
dayasaing;
Masalah pada
proses produksi
(mesin dan
teknologi)

•

•

18

Pengolahan
Lainnya (32)
dan Jasa
Reparasi dan
Pemasangan
Mesin dan
Peralatan (33)

Optimalisasi
komponen jasa
dapat
meningkatkan
dayasaing dan
nilai tambah
produk di dalam
negeri

Kebutuhan
Pembiayaan

Potensi
Pembiayaan
(Sumber dan
Skema)

Keterangan

Pembiayaan
untuk
penguatan
mesin dan
teknologi
dalam rangka
mendorong
kinerja sektor
industri yang
berorientasi
ekspor
Pembiayaan
untuk
penguatan
pemenuhan
kebutuhan
bahan baku
dan penolong.

Perbankan (Kredit
Investasi); LPEI
(Pembiayaan
Investasi Ekspor;
Pembiayaan Modal
Kerja Ekspor);
Lembaga
Pembiayaan
(Pembiayaan alat
berat atau mesin
industri)

Dukungan
kebijakan
peningkatan
ekspor

Pembiayaan
untuk
operasional jasa
reparasi, dll dan
pengadaan
mesin/peralatan
pendukung

Perbankan (Kredit
Investasi; Kredit
Modal Kerja);
Modal Ventura
(terutama untuk
jasa reparasi dan
pemasangan mesin
dan peralatan skala
kecil)

REKOMENDASI

104
Pusat Data dan Informasi - 2020

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

VII. PENUTUP
Industri manufaktur berperan penting dalam menggenjot nilai investasi dan
ekspor sehingga menjadi sektor andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi nasional. Namun demikian, di tengah peran strategisnya tersebut,
saat ini masih terdapat beberapa tantangan dalam pembangunan sektor
industri manufaktur ke depan, salah satunya yang utama adalah masih relatif
terbatasnya sumber pembiayaan. Fakta ini dapat dilihat dari kondisi
pembiayaan industri manufaktur dimana porsi pembiayaan perbankannya
relatif stagnan dalam lima tahun terakhir bahkan cenderung mengalami
penurunan.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi terkait akses
pembiayaan sektor industri manufaktur non-migas, dengan berfokus pada
eksplorasi terhadap sumber-sumber pembiayaan yang tersedia bagi industri
manufaktur non-migas, skema pembiayaan, persyaratan, jangka waktu, dan
informasi lainnya terkait sumber pembiayaan dimaksud, serta menyusun
rekomendasi pemetaan sumber pembiayaan sub sektor industri manufaktur
non-migas;
Saat ini pembiayaan sektor industri manufaktur non-migas dapat
dikatakan masih mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari perbankan.
Hal ini juga terlihat dari porsi pembiayaan perbankan ke sektor industri
manufaktur yang mencapai rata-rata sebesar 16,55 % pada rentang tahun
2016-2020. Meski masih relatif lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor ekonomi
untuk industri manufaktur masih relatif stagnan, bahkan menunjukkan
kecenderungan penurunan dalam periode tersebut. Setidaknya terdapat
beberapa hal yang dapat menjelaskan kondisi tersebut, di antaranya: (i)
maturity missmatch, dimana bank hanya cenderung memberikan pembiayaan
berjangka pendek dan menengah, dikarenakan sumber pendanaan bank
banyak didominasi sumber dana berjangka pendek; (ii) keterbatasan SDM

105
Pusat Data dan Informasi - 2020

PENUTUP

lainnya, namun dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan perbankan
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bank yang memiliki expertise di bidang industri; (iii) keterbatasan skema
pembiayaan yang dapat dibiayai oleh perbankan, terutama dalam bentuk
project base (bank cenderung meminta collateral) dan untuk usaha yang baru
dimulai (start up business) serta industri-industri yang masih dalam taraf
perkembangan awal (infant industry) dimana memerlukan insentif bagi bank
untuk berani membiayai; dan (ii) kurang kompetitifnya tingkat suku pinjaman
perbankan di dalam negeri dibandingkan dengan di

luar negeri. Selain

permasalahan-permasalahan

terdapat

tersebut,

juga

masih

beberapa

permasalahan lainnya yang dihadapi oleh sektor industri, seperti penyusutan
modal

kerja

akibat

operasi

atau

kegiatan

kurang

mendatangkan

pendapatan/penjualan turun atau deman turun jauh akibat pandemi yang telah
berlangsung selama kurang lebih 9 bulan terakhir.
Relatif terbatasnya pembiayaan sektor industri manufaktur saat ini
terutama pembiayaan yang bersumber dari perbankan, mengindikasikan
diperlukannya alternatif skema pembiayaan yang bersumber dari non
perbankan. Kegiatan ini menyajikan berbagai sumber-sumber dan skema
pembiayaan yang dapat digunakan untuk pengembangan dan pembangunan
industri manufaktur non-migas. Terdapat beberapa skema pembiayaan yang
mungkin dimanfaatkan oleh industri manufaktur non-migas, baik yang
bersumber dari perbankan maupun non perbankan. Dengan output yang
dihasilkan diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan gambaran informasi
skema-skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh industri manufaktur
non-migas.
Kegiatan ini mengeksplorasi sumber-sumber pembiayaan baik yang
bersumber dari perbankan maupun non perbankan. Meski demikian, saat ini
PENUTUP

dapa dikatakan pembiayaan yang bersumber dari perbankan tetap dapat
dijadikan tumpuan sumber pembiayaan bagi industri manufaktur. Fakta ini
mengindikasikan diperlukannya dukungan berupa kemudahan dan fleksibilitas
bagi pelaku industri manufaktur untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan
tersebut, terutama perbankan. Berdasarkan hasil kajian OJK, penyaluran kredit
ke sektor industri manufaktur ditemui dapat menurunkan risiko kegagalan
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(default) bank. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi pembiayaan oleh
perbankan ke sektor manufaktur memiliki prospek yang cukup baik
kedepannya.

Untuk

itu,

perlu

dipertimbangkan

beberapa

hal

untuk

meningkatkan peran perbankan dalam mendukung pembiayaan industri
manufaktur tersebut, seperti: (i) memberikan kemudahan prosedur pengajuan;
(ii) memberikan tingkat suku bunga pinjaman yang kompetitif atau memberikan
mekanisme bantuan subsidi hutang; dan (ii) memberikan kemudahan dalam
merestrukturisasi hutang.
Di sisi lain, permasalahan pembiayaan ternyata juga sangat terkait
dengan ekosistem industrinya, dalam hal ini pada industri tertentu pembiayaan
dapat diatasi dengan membangun ekosistem bisnis yang mendukung. Selain
itu, untuk industri tertentu membutuhkan suatu pendekatan khusus (misalnya
disetarakan

dengan

skema

pembiayaan

untuk

infrastruktur)

untuk

memungkinkan proses bisnis dan produksinya dapat berjalan dengan baik. Ke
depan, dalam konteks kebijakan perlu dibedakan antara pembiayaan industri
dan insentif industri. Aspek pembiayaan industri lebih sistematis, struktural dan
bersifat jangka panjang. Oleh karena itu kebutuhan pembiayaan industri tidak
dapat dipenuhi dari kebijakan yang hanya diarahkan untuk pemberian insentif
industri. Dalam hal ini, amanat UU Perindustrian telah jelas bahwa dibutuhkan
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sistem pembiayaan industri secara khusus yang kompetitif.

107
Pusat Data dan Informasi - 2020

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

108
Pusat Data dan Informasi - 2020

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

DAFTAR PUSTAKA
Anyanwu, C.A. (2010). An Overview of Current Banking Sector Reforms and
the Real Sector of the Nigerian Economy. Central Bank of Nigeria CBN
Economic Financial Review. 48/4 pp. 31-57
Badan Pusat Statistik (2020). Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2018.
ISSN. 2338-0934
Badan Pusat Statistik (2020). Indikator Industri Manufaktur 2018. ISSN.19787553
Bank Indonesia. 2015. Pola Pembiayaan Industri Gula Merah Kecamatan
Ketol, Aceh Tengah.
Bank Indonesia. 2008. Pola Pembiayaan Usaha Kecil Kerajinan Tas Kulit.
Bank Indonesia. 2008. Pola Pembiayaan Usaha Kecil Furniture Kayu.
Bank Indonesia. 2008. Pola Pembiayaan Usaha Kecil Industri Pengecoran
Logam.
Bank Indonesia. 2008. Pola Pembiayaan Usaha Kecil Industri Logam.
Bank Indonesia. 2008. Pola Pembiayaan Usaha Kecil Industri Kerajiann Mebel
Bambu.
CNBC Indonesia. 2019. LPEI: Akses Pasar & Pembiayaan Masih Jadi Kendala
Eksportir.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191014170344-4106878/lpei-akses-pasar-pembiayaan-masih-jadi-kendala-eksportir.
John, E.E., dan Terhemba, I.P., 2016.
Commercial Bank Credit and
Manufacturing Sector Output in Nigeria. Journal of Economics and
Sustaiable Development. Vol7. No.16.

Kementerian Perindustrian RI (Kemeperin). 2019. Kemenperin: Industri Tekstil
dan
Pakaian
Tumbuh
Paling
Tinggi.
https://kemenperin.go.id/artikel/21230/Kemenperin:-Industri-Tekstil-danPakaian-Tumbuh-Paling-Tinggi

109
Pusat Data dan Informasi - 2020

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Perindustrian RI (Kemeperin). 2019. Industri-ManufakturBerperan-Penting-Genjot-Investasi-danEkspor.https://kemenperin.go.id/artikel/20091/Industri-ManufakturBerperan-Penting-Genjot-Investasi-dan-Ekspor-.

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

Kementerian Perindustrian RI (Kemeperin). 2019. Berorientasi Ekspor, Industri
Tekstil
dan
Alas
Kaki
Sumbang
USD
19
Miliar.
https://kemenperin.go.id/artikel/21167/Berorientasi-Ekspor,-IndustriTekstil-dan-Alas-Kaki-Sumbang-USD-19-Miliar
Kementerian Perindustrian RI (Kemeperin). 2019. Indonesia Produsen Alas
KakI
Terbesar
Keempat
Di
Dunia.
https://kemenperin.go.id/artikel/20539/Indonesia-Produsen-Alas-KakITerbesar-Keempat-Di-Dunia
Kementerian Perindustrian RI (Kemeperin). 2011. Industri Grafika Tumbuh
5,3%. https://kemenperin.go.id/artikel/759/Industri-Grafika-Tumbuh-5,3
Kementerian Perindustrian RI (Kemeperin). 2020. Industri Farmasi dan Alat
Kesehatan
Masuk
Program
Making
Indonesia
4.0.
https://www.kemenperin.go.id/artikel/21776/Industri-Farmasi-dan-AlatKesehatan-Masuk-Program-Making-Indonesia-4.0
Kementerian Perindustrian RI (Kemeperin). 2019. Perkuat Struktur Industri
Farmasi,
Pemerintah
Fasilitasi
Insentif
Investasi.
https://kemenperin.go.id/artikel/20808/Perkuat-Struktur-Industri-Farmasi,Pemerintah-Fasilitasi-Insentif-InvestasiKementerian Perindustrian RI (Kemeperin).
2020. Jurus Kemenperin
Wujudkan Kemandirian Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
https://kemenperin.go.id/artikel/21811/Jurus-Kemenperin-WujudkanKemandirian-Industri-Farmasi-dan-Alat-KesehatanKementerian Perindustrian RI (Kemeperin). 2012. Industri Plastik Harus Terus
Dikembangkan
https://kemenperin.go.id/artikel/4709/Industri-PlastikHarus-Terus-Dikembangkan
Kementerian Perindustrian RI (Kemeperin). 2020. Utilisasi Naik 65 Persen,
Kinerja
Industri
Keramik
Semakin
Kemilau.
https://kemenperin.go.id/artikel/22172/Utilisasi-Naik-65-Persen,-KinerjaIndustri-Keramik-Semakin-Kemilau-

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Perindustrian RI (Kemeperin).
2019. Industri Permesinan
Berperan Kerek Daya Saing Sektor Otomotif dan Elektronik.
https://kemenperin.go.id/artikel/21183/Industri-Permesinan-BerperanKerek-Daya-Saing-Sektor-Otomotif-dan-Elektronik
Kementerian Perindustrian RI (Kemeperin). 2019. Industri Otomotif Dibidik
Jadi
Sektor
Primadona
Ekspor

110
Pusat Data dan Informasi - 2020

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

Nasional.https://kemenperin.go.id/artikel/20965/Industri-Otomotif-DibidikJadi-Sektor-Primadona-Ekspor-Nasional
Kementerian Perindustrian RI (Kemeperin). 2020. Kemenperin Optimalkan
Potensi
Industri
Furnitur
Nasional.https://kemenperin.go.id/artikel/21626/Kemenperin-OptimalkanPotensi-Industri-Furnitur-Nasional
Harian Akurat. 2019. Kemenperin: Prospek Pertumbuhan Industri Plastik dan
Kemasan, Cerah. https://akurat.co/ekonomi/id-835717-read-kemenperinprospek-pertumbuhan-industri-plastik-dan-kemasan-cerah
Harian Indopremier. 2020. Industri Mamin dan Industri Logam Dasar Jadi
Tumpuan
Masa
Pandemi
Sepanjang
Semester
I.
https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php
?jdl=Industri_Mamin_dan_Industri_Logam_Dasar_Jadi_Tumpuan_Masa
_Pandemi_%20Sepanjang_Semester_I&news_id=122289&group_news=
IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_g
eneral&q=,&halaman=1
Harian
Kontan.
2019.
Industri
pulp
dan
kertas
Indonesia.
https://analisis.kontan.co.id/news/industri-pulp-dan-kertas-indonesia
Harian Kontan. 2019. Kemenperin gelar pameran jasa industri pendukung
industri.https://industri.kontan.co.id/news/kemenperin-gelar-pameranjasa-industri-pendukung-industri
Harian Sindonews. 2019. Pacu Industri Kimia Jadi Penggerak Ekonomi
Nasional. https://ekbis.sindonews.com/berita/1443825/34/pacu-industrikimia-jadi-penggerak-ekonomi-nasional/10
Harian Bisnis. 2020.Kemenperin: Pertumbuhan Industri Kimia Hulu Bakal
Positif.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200731/257/1273526/kemenperinpertumbuhan-industri-kimia-hulu-bakal-positif
Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK RI). 2015. Tinjauan Kebijakan OJK dalam
Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas : Analisis Potensi dan Risiko
Perbankan. Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen
Krisis OJK.
Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK RI). 2015. Kredit/Pembiayaan Perkebunan
dan Industri Kelapa Sawit. Buku Perbankan Berkelanjutan (Sustainable
Banking). Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK.

111
Pusat Data dan Informasi - 2020

DAFTAR PUSTAKA

Naskah Akademik RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia

Analisis Pembiayaan Industri Manufaktur Non-Migas

Otoritas Jasa Keuangan (2020). Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia
(Oktober 2020)
Papadavid, P. 2017. Financing For Manufacturing. Financing conditions
in Sub-Saharan Africa. ODI dan UK AID.

DAFTAR PUSTAKA

112
Pusat Data dan Informasi - 2020

Pusat Data dan Informasi
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 3
Hotline: (021) 5265029
www.kemenperin.go.id

