Analisis Investasi Industri Pengolahan Tahun 2020

Realisasi investasi periode triwulan IV 2020 untuk keseluruhan sektor naik sebesar
2,7% dibandingkan dengan triwulan III 2020 dan naik sebesar 3,1% dibandingkan
Tw IV 2019, kenaikan tersebut terjadi baik secara PMDN yang naik 0,7% (y-o-y) dan
0,8% (q-to-q), maupun secara PMA yang juga naik sebesar 5,5% (y-o-y) dan 4,6%
(q-to-q). Kenaikan realisasi investasi juga terjadi pada periode Januari-Desember
2020 yaitu sebesar 2,1%. Hal ini merupakan kontribusi dari kenaikan realisasi PMDN
yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,0% walaupun diperiode yang sama realisasi
PMA mengalami penurunan sebesar 2,4%.
Sementara itu, jika dilihat berdasarkan kontribusi sektoral, realisasi investasi periode
Januari-Desember 2020, sektor tersier masih menjadi champion dengan nilai
realisasi sebesar Rp. 458,6 triliun (55,5%), kemudian diikuti oleh sektor sekunder
sebesar Rp. 272,9 triliun (33,0%), dan sektor primer sebesar Rp. 94,8 triliun
(11,5%).
Sektor Jasa merupakan kontributor terbesar pada realisasi investasi PMDN, yaitu
sebesar 68,5% (Rp. 283,0 triliun); yang diikuti oleh Sektor Industri Pengolahan
dengan kontribusi sebesar 20,0% (Rp. 82,8 triliun); Sektor Tanaman Pangan,
Perkebunan dan Peternakan sebesar 7,8% (Rp. 32,1 triliun); Sektor Pertambangan
sebesar 3,3% (Rp. 13,8 triliun); Sektor Kehutanan sebesar 0,3% (Rp. 1,2 triliun);
serta Sektor Perikanan sebesar 0,1% (Rp. 0,6 triliun). Lain halnya dengan realisasi
PMDN, pada realisasi PMA kontributor terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan
dengan kontribusi sebesar 46,1% (Rp. 190,1 triliun); kemudian diikuti oleh Sektor
Jasa sebesar 42,5% (Rp. 175,7 triliun); Sektor Pertambangan sebesar 7,0% (Rp.
28,8 triliun); Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar 4,1%
(Rp. 17,28 triliun); Sektor Perikanan sebesar 0,2%; serta Sektor Kehutanan sebesar
0,1%.
Realisasi investasi Industri Pengolahan pada triwulan IV 2020 mencapai Rp. 71,06
triliun yang memberikan kontribusi sebesar 33,10% terhadap total realisasi investasi
nasional yang tercatat senilai Rp. 214,7 triliun. Nilai investasi Industri Pengolahan
triwulan IV 2020 ini mengalami penurunan 1,74% dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya (q-to-q), namun apabila dilihat secara tahunan (y-o-y) mengalami
peningkatan sebesar 3,53%. Peningkatan secara tahunan ini terjadi baik untuk
investasi PMDN (naik 3,31%) dengan realisasi mencapai Rp. 20,50 triliun, maupun
PMA (naik 3,31%) dengan realisasi sebesar USD 3,51 miliar atau setara dengan Rp.
50,56 triliun (Kurs tahun 2020, Rp. 14.400,-).
Seperti pada triwulan sebelumnya, Industri Logam Dasar masih menjadi
penyumbang terbesar terhadap realisasi investasi industri pengolahan pada triwulan
IV 2020 sebesar 33,93%, senilai Rp. 24,11 triliun, yang utamanya disumbangkan
oleh investasi PMA mencapai Rp. 21,36 triliun, dengan investasi terbesar berasal dari

Hongkong sebesar Rp. 9,58 triliun. Kemudian disusul Industri Makanan Rp. 9,60
triliun, Industri Kertas dan Barang dari Kertas Rp. 9,04 triliun; Industri Produk dari
Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi Rp. 6,30 triliun; serta Industri Kendaraan
Bermotor, Trailer dan Semi Trailer Rp. 6,29 triliun.
Jika ditinjau berdasarkan asal negara, investasi terbesar industri pengolahan pada
triwulan IV 2020 berasal dari Singapura mencapai Rp. 17,67 triliun yang meningkat
sebesar 90,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (y-o-y), yang
menanamkan investasi terbesar pada Industri Kertas dan Barang Kertas, Industri
Makanan, Industri Logam Dasar, serta Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan
Kimia. Selanjutnya investasi yang berasal dari Hongkong sebesar Rp. 10,10 triliun
(turun 2,02%), Korea Selatan sebesar Rp. 6,99 triliun (naik 83,54%), Tiongkok
sebesar Rp. 4,92 triliun (turun 58,99%), serta Taiwan sebesar Rp. 4,17 triliun (naik
326,97%). Dengan kontribusi kelima negara tersebut mencapai 61,7% terhadap
total investasi industri pengolahan pada triwulan IV 2020.
Sedangkan berdasarkan lokasi tujuan investasi pada triwulan IV 2020, Jawa Barat
memiliki kontribusi terbesar terhadap nilai investasi industri pengolahan mencapai
14,4% dengan nilai investasi sebesar Rp. 10,26 triliun, dengan investasi terbesar
pada sektor Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer; Industri Tekstil;
serta Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik. Kemudian selanjutnya Maluku
Utara sebesar 11,3% (Rp. 8,00 triliun), Sumatera Selatan sebesar 11,1% (Rp. 7,87
triliun), Sulawesi Tengah sebesar 10,0% (Rp. 7,13 triliun), dan Jawa Timur sebesar
7,9% (Rp. 5,64 triliun). Peningkatan investasi industri pengolahan pada triwulan III
2020 secara tahunan (y-o-y) terjadi baik di Luar Pulau Jawa, namun terjadi
penurunan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, investasi menurun sebesar 21,4%,
sedangkan di Luar Pulau Jawa terjadi peningkatan sebesar 20,8% terutama di
Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.
Sementara itu, jika ditinjau secara kumulatif selama Januari-Desember 2020 realisasi
investasi Industri Pengolahan mencapai Rp. 272,93 triliun yang memberikan
kontribusi sebesar 33,03% terhadap total realisasi investasi nasional periode JanuariDesember 2020 yang tercatat senilai Rp. 826,3 triliun. Nilai investasi Industri
Pengolahan periode Januari-Desember 2020 ini mengalami peningkatan jika
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (c-to-c) sebesar 26,39%.
Peningkatan tersebut terjadi baik untuk investasi PMDN (naik 13,93%) dengan
realisasi sebesar Rp. 82,8 triliun, maupun PMA (naik 32,69%) dengan realisasi
mencapai Rp. 190,1 triliun.
Peningkatan nilai investasi terbesar selama Januari-Desember 2020 terjadi pada
Industri Logam Dasar sebesar Rp. 92,21 triliun (naik 58,2%); kemudian Industri
Makanan dan Minuman sebesar Rp. 50,48 triliun (turun 6,7%); Industri Kimia,
Farmasi dan Obat Tradisional sebesar Rp. 34,30 triliun (naik 18,2%); Industri Kertas
dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman Rp. 16,92 triliun
(naik 78,0%); serta Industri Alat Angkutan sebesar Rp. 16,12 triliun (naik 15,8%).
Sedangkan dilihat berdasarkan negara, peningkatan investasi PMA terbesar selama

Januari-Desember 2020 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya berasal
dari Singapura sebesar USD 3.945,11 juta (naik 84,0%), kemudian Hongkong
sebesar USD 2.222,25 juta (naik 32,8%), dan Tiongkok sebesar 2.199,32 (naik
19,3%).
Sejalan dengan perkembangan investasi tahun 2020 yang mencatat bahwa Industri
Logam Dasar merupakan sub sektor industri yang mengalami peningkatan nilai
investasi terbesar, Kementerian Perindustrian juga mengungkapkan kemungkinan
investor Jepang untuk membangun pabrik pengolahan tambang, seperti nikel,
seiring dengan fokus kebijakan pengembangan Industri Logam Dasar serta
mempersiapkan formula insentif untuk menarik lebih banyak investasi Industri
Logam Dasar.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa sudah ada 3
(tiga) perusahaan besar yang mengisi “Grand Batang City” Kawasan Industri
Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, yaitu LG, KCC Glass, dan Walvin. Ketiga
perusahaan tersebut bergerak pada industri baterai yang akan paralel dengan
investasi smelter di Maluku Utara. Oleh karena itu, saat ini proyek KIT Batang
mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk menerima perusahaan yang akan
masuk untuk berinvestasi.
Peningkatan nilai Industri Logam Dasar sepanjang triwulan IV 2020 mengindikasikan
bahwa perbaikan sektor industri semakin nyata. Hal tersebut juga didukung dengan
akan mulai dibangunnya pabrik-pabrik. Peningkatan yang besar pada investasi asing
(PMA) juga terlihat lebih besar sepanjang triwulan IV 2020 maupun secara kumulatif
pada periode Januari-Desember 2020, yang salah satunya disebabkan oleh sudah
ada vaksinasi untuk kasus pandemi Covid sehingga meningkatkan rasa percaya diri
investor asing di Indonesia. Selain itu, pengesahan UU Cipta Kerja cukup
memberikan pengaruh positif kepada investor asing.
Demi mewujudkan iklim investasi yang baik terdapat beberapa hal untuk
diperhatikan diantaranya adalah suku bunga, nilai tukar, inflasi, PDB per kapita,
kualitas sumber daya manusia (tingkat pendidikan), kondisi infrastruktur, serta
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dari sisi pemerintah, untuk
meningkatkan iklim investasi dalam negeri perlu adanya daya tarik atau kemudahan
bagi penanam modal yang telah ada ataupun yang akan berinvestasi. Kemudahan
tersebut, diantaranya adalah pemberian insentif dapat berupa fiskal, seperti tax
allowance, serta non fiskal. Selain itu juga, koordinasi di tingkat
Kementerian/Lembaga demi terciptanya birokrasi yang baik dapat menjadi daya tarik
penanam modal untuk berinvestasi.

