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Gejala deindustrialisasi nasional semakin nyata. Buktinya peran industri manufaktur terus

menurun dalam penciptaan nilai tambah perekonomian.

Akan tetapi, banyak juga ”pengamat” yang melontarkan kritik pedas bahwa sebenarnya tidak

pernah ada industrialisasi di Indonesia. Yang ada hanya kumpulan pabrik karena memang tidak

pernah jelas arah kebijakan industri pemerintah sejak dulu.

Sejak krisis ekonomi 1997-1998, industri manufaktur mengalami penurunan pertumbuhan sangat

drastis. Pada sepuluh tahun menjelang krisis (1987-1996), industri manufaktur nonmigas tumbuh

rata-rata 12 persen per tahun, lima poin lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto

(PDB) pada waktu itu (6,9 persen). Setelah krisis (2000-2008), industri manufaktur nonmigas

rata-rata tumbuh 5,7 persen per tahun, sedikit lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDB (5,2

persen).

Belakangan, pertumbuhan industri manufaktur cenderung turun, bahkan menjadi lebih rendah dari

pertumbuhan PDB. Pada lima tahun terakhir (2004-2008), pertumbuhan industri manufaktur

nonmigas tumbuh rata-rata 5,6 persen per tahun, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PDB

(5,7 persen).

Sejalan dengan penurunan pertumbuhannya, perannya dalam mendorong pertumbuhan PDB

makin berkurang. Peran industri manufaktur makin tergeser oleh sektor jasa, terutama jasa

modern di perkotaan. Pada 2008, industri manufaktur menyumbang 1 poin pada 6,1 persen

pertumbuhan PDB. Lebih rendah dari rata-rata selama 2000-2008 (menyumbang 1,4 poin pada

5,7 persen pertumbuhan PDB).

Gejala deindustrialisasi

Peran industri manufaktur dalam menciptakan nilai tambah mencapai puncaknya pada 2004
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dengan kontribusi 28,1 persen pada PDB. Sejak itu perannya terus turun hingga tinggal 27,1

persen pada 2007 dan sedikit meningkat menjadi 27,9 pada 2008. Penurunan peran akan terus

berlanjut sejalan dengan pertumbuhannya yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB.

Dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia mengalami proses deindustrialisasi dini. Peran

sektor industri manufaktur biasanya mengalami penurunan setelah mencapai 35 persen dari

PDB.

Perekonomian mulai bergeser ke sektor jasa-jasa, terutama jasa modern di perkotaan yang

kurang menyerap tenaga kerja. Bila terus berlanjut, pengangguran akan menjadi semakin besar.

Banyak pihak yang menuding perbankan nasional yang kurang ”bersahabat” dengan industri.

Perbankan lebih senang menyalurkan kredit ke sektor non-industri yang memiliki risiko investasi

tinggi dan masa pengembalian investasi yang lama ketimbang sektor lain yang lebih ”instan” dan

berisiko rendah. Perbankan lebih tertarik pada pembiayaan konsumsi dan pembangunan properti.

Penyaluran kredit perbankan ke sektor industri secara nominal memang tetap tumbuh, tetapi

persentasenya makin rendah. Pada 1985, hampir 40 persen kredit perbankan disalurkan ke

sektor industri pengolahan. Pada 2008, industri manufaktur hanya memperoleh 16 persen kredit

perbankan.

Penurunan volume kredit perbankan berarti kelangkaan pembiayaan investasi dan modal kerja

bagi sektor industri.

Walaupun makin menurun, pangsa produk hasil industri dalam total ekspor nonmigas masih

sangat dominan. Pada 2008, dari 108 miliar dollar AS ekspor nonmigas, 82 persen di antaranya

berupa produk hasil industri. Karena perannya yang sangat besar, perkembangan ekspor produk

industri sangat berpengaruh pada perkembangan ekspor secara keseluruhan.

Hambatan internal

Industri manufaktur menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal sehingga tidak dapat

tumbuh secara optimal.

Kendala internal sejauh yang diidentifikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara

lain struktur industri sangat rapuh, keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir sangat lemah.

Demikian pula antara industri kecil, menengah, dan besar.

Industri dasar belum berkembang, ketergantungan pada bahan baku impor cukup tinggi karena

industri dasar pemasok bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi, dan komponen belum

berkembang.

Lainnya karena industri berteknologi tinggi belum berkembang. Industri yang ada umumnya

berteknologi rendah dan menengah. Jumlah industri berteknologi tinggi masih sangat sedikit.

Kapasitas produksi belum optimal. Beberapa industri mengalami kelebihan kapasitas produksi,

beberapa lainnya berkapasitas terlalu kecil. Keadaan ini menyebabkan industri tidak dapat

berproduksi pada skala ekonomis. Ketergantungan pada pesanan di negara tujuan ekspor.

Beberapa industri (industri alas kaki, misalnya) sangat bergantung pada pesanan di negara

tujuan ekspor.
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Kendala eksternal

Kendala eksternal tak kalah banyaknya. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, fisik dan

nonfisik, kurang memadai.

Pasokan energi (bahan bakar minyak, listrik, dan gas) dimonopoli badan usaha milik negara

(BUMN) yang memiliki kebijakan tidak selalu sejalan dengan kebijakan energi nasional. Kebijakan

ekspor energi kurang mempertimbangkan kebutuhan di dalam negeri. Contoh, gas diekspor,

sementara kebutuhan bahan baku industri petrokimia, keramik, dan lain-lain belum terpenuhi.

Konversi energi tidak disertai dengan insentif dan tak didukung oleh standar dan pedoman jelas.

Perbedaan persepsi antara satu sektor dan lainnya. Karena dianggap berbahaya bagi

lingkungan, penggunaan batu bara sebagai sumber energi memerlukan proses perizinan yang

sulit.

Kelancaran arus barang dari pusat produksi menuju pelabuhan sering mengalami hambatan.

Kapasitas pelabuhan semakin tidak dapat mendukung kelancaran arus barang.

Kualitas dan penataan birokrasi juga masih perlu ditingkatkan. Kelambatan arus barang di

pelabuhan sebagian disebabkan kinerja birokrasi belum optimal.

Aturan ketenagakerjaan tidak mendukung perkembangan industri. Kewajiban membayar

pesangon mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perkembangan permintaan

hasil produksi.

Kewajiban membayar upah lembur lebih tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas

pekerja.

Suku bunga perbankan tinggi; penyaluran kredit ke sektor industri seret. Di bidang pemasaran,

penguasaan pasar domestik yang lemah, peredaran barang impor ilegal yang merajalela.

Hambatan nontarif dengan memanfaatkan isu lingkungan.

Pasar ekspor terhambat oleh pertumbuhan rendah di negara maju (karena krisis global),

instabilitas harga energi dan pangan, serta pasar modal global yang masih terkena dampak

krisis.

Visi 2030 industri nasional

Dalam periode 20 tahun ke depan, menurut Kadin, dapat diciptakan Republik Indonesia sebagai

negara industri maju dan bangsa niaga tangguh yang makmur dalam keadilan dan adil dalam

kemakmuran

melalui kebangkitan kekuatan rekayasa, rancang bangun, manufaktur, dan jaringan penjualan

produk industri nasional, terutama dengan menghasilkan barang dan jasa berkualitas unggul yang

menang bersaing dengan produk negara-negara di kawasan Asia, seperti Vietnam, Malaysia, dan

Cina, baik di pasar domestik maupun regional.

Kebangkitan kekuatan industri nasional pengolah hasil sumber daya alam dengan produk olahan

bermutu terjamin sehingga dapat dicapai swasembada pangan secara lestari dan berkemampuan

ekspor.
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Kebangkitan daya cipta dan kreativitas rekayasa serta rancang bangun putra-putri Indonesia

sehingga industri nasional berbasis tradisi dan budaya bangsa dapat tumbuh berkembang

kembali melalui produk berkualitas tinggi yang dicintai dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari

sebagai life style masyarakat Indonesia.

Pemerintah bersama pelaku usaha harus ”satu” bahasa dan tindakan mewujudkan tiga misi

utama industri nasional, yakni pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, peningkatan daya saing

produk industri nasional, serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan rakyat dari

kemiskinan.

Tiga kebijakan strategis mesti diambil, yakni restrukturisasi industri nasional (peremajaan mesin

dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas), reorientasi kebijakan ekspor bahan mentah,

dan integrasi pasar domestik untuk memperkuat basis industri nasional. Terakhir, fokuslah pada

sepuluh klaster industri unggulan.

OSA/DIS (Bahan dari diskusi penajaman ”Visi 2030 dan Roadmap 2015” Pembangunan Sektor

Industri Pengolahan, Kadin)
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