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erbagai aspek dalam perekonomian, termasuk dari perspektif kewilayahan, menjadi 

pertimbangan penting dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia. 

Publikasi Laporan Nusantara ini merupakan pandangan Bank Indonesia terhadap 

dinamika perekonomian dalam perspektif spasial yang disarikan dari hasil 

pembahasan yang komprehensif antara Dewan Gubernur dengan seluruh Kepala 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Asesmen perekonomian spasial dalam publikasi 

ini didasarkan pada perkembangan perekonomian di lima wilayah, yakni Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).  

Laporan Nusantara dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari, 

April, Juli, dan Oktober. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

dinamika terkini dan prospek perekonomian daerah, termasuk mengupas perekonomian 

wilayah di tengah mengemukanya tantangan global maupun domestik. Sepanjang tahun 2022 

berbagai isu strategis yang diulas secara khusus mencakup penguatan struktur industri 

manufaktur, implementasi digitalisasi pembayaran, pemulihan pariwisata, serta upaya 

pengendalian inflasi dalam jangka pendek maupun panjang. Publikasi Laporan Nusantara 

edisi ini juga secara khusus mengangkat isu strategis mengenai “Peningkatan Pembiayaan 

dalam Mendukung Akselerasi Pemulihan dan Penguatan Ketahanan Sektor Prioritas”. Upaya 

untuk meningkatkan ketahanan dan pembiayaan hilirisasi sektor prioritas perlu terus 

ditempuh secara konsisten didukung sejumlah kebijakan dan sinergi berbagai stakeholders 

guna mendukung perbaikan ekonomi nasional dan mencapai pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan. 

Sebagai penutup, kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat memberikan manfaat 

yang lebih luas dan masukan bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi 

daerah, sebagai salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi daerah, 

serta memberikan informasi spasial bagi masyarakat Indonesia. Harapan tersebut kami 

visualisasikan pada sampul Laporan Nusantara melalui mercusuar sebagai simbol proses 

navigasi dalam mendukung penguatan struktur ekonomi, dengan sentuhan motif batik 

Sidomukti Ornamen Meru yang melambangkan keteguhan untuk mencapai kesejahteraan 

rakyat. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang 

telah mendukung terselesaikannya Laporan Nusantara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

senantiasa memberkati langkah kita bersama untuk berkarya demi nusa dan bangsa, 

membangun untuk Indonesia Maju. 

 

 

Jakarta, 25 Oktober 2022 

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter 

 

 
Solikin M. Juhro 

Direktur Eksekutif 
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BAGIAN 1 

Ringkasan Eksekutif 
 

Perekonomian di berbagai daerah melanjutkan 

perbaikan di tengah dinamika tantangan eksternal dan 

domestik. Sampai dengan triwulan III 2022, permintaan 

domestik dan kinerja ekspor masih menjadi penopang 

perbaikan ekonomi. Konsumsi swasta diprakirakan tetap 

kuat didukung oleh peningkatan mobilitas seiring 

terkendalinya kasus COVID-19 serta didukung oleh stimulus 

kebijakan Pemerintah berupa bantuan sosial untuk menjaga 

daya beli masyarakat. Keyakinan konsumen pun meningkat 

pada triwulan III 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya 

meski terindikasi mulai tertahan seiring tekanan harga pada 

akhir triwulan III 2022. Sementara itu, kinerja investasi 

triwulan III 2022 diprakirakan lebih baik dari triwulan 

sebelumnya ditopang berlanjutnya proyek Pemerintah dan 

swasta di hampir seluruh wilayah. Namun demikian, tekanan 

kenaikan biaya input diperkirakan memengaruhi 

penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur Pemerintah 

meski proyek swasta menunjukkan indikasi perbaikan yang 

positif. Sementara itu, investasi nonbangunan diprakirakan 

tumbuh tinggi pada triwulan III 2022, terindikasi dari 

perbaikan impor barang modal. Perbaikan ekonomi 

domestik juga ditopang ekspor nonmigas berbasis sumber 

daya alam (SDA) yang tetap kuat. Hingga triwulan III 2022, 

ekspor nonmigas didukung tetap tingginya permintaan dan 

harga komoditas khususnya terkait energi, di tengah masih 

berlanjutnya sejumlah risiko global. Ketegangan geopolitik 

Rusia – Ukraina, kebijakan proteksionisme, serta kebijakan 

zero COVID-19 di Tiongkok masih berlanjut sehingga 

menahan perbaikan gangguan rantai suplai. Kondisi 

tersebut berdampak pada tekanan inflasi global yang 

persisten sehingga direspons bank sentral di banyak negara 

dengan menempuh pengetatan kebijakan moneter yang 

lebih agresif. Dengan perkembangan tersebut, prospek 

perekonomian global diprakirakan lebih rendah dari 

prakiraan sebelumnya, disertai dengan risiko resesi di 

beberapa negara. Meskipun demikian, kinerja ekspor 

diprakirakan tetap kuat. Secara spasial, kinerja ekspor yang 

masih kuat tersebut menopang kinerja lapangan usaha (LU) 

tradeable di berbagai wilayah, seperti LU Pertambangan di 

Sulampua serta LU Industri Pengolahan di Jawa dan 

Sumatera. 

Permintaan eksternal yang masih kuat mendorong 

perbaikan kinerja LU utama daerah, kendati dibayangi 

risiko kenaikan harga. Kinerja ekspor di berbagai daerah 

diprakirakan tetap kuat, khususnya batu bara, CPO, serta 

besi dan baja seiring permintaan beberapa mitra dagang 

utama yang masih kuat. Pada triwulan III 2022, kinerja LU 

Pertambangan meningkat dibandingkan triwulan 

sebelumnya. Produksi batubara diprakirakan lebih tinggi 

sejalan dengan permintaan negara mitra dagang utama 

serta Eropa yang masih menghadapi krisis energi, meski 

dibayangi risiko pelemahan ekonomi global. Sementara itu, 

pertumbuhan produksi mineral logam khususnya tembaga 

tetap tinggi, meski terindikasi tertahan. Kinerja LU Pertanian 

juga diprakirakan lebih baik ditopang prospek perbaikan 

produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit seiring 

memasuki masa panen khususnya di Sumatera dan 

Kalimantan. Produksi hortikultura juga diprakirakan 

membaik, didukung cuaca yang lebih kondusif di semester 

II 2022. Namun demikian, kenaikan harga pupuk di tengah 

ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas serta kenaikan 

biaya bahan bakar menjadi risiko yang berpotensi menahan 

prospek LU Pertanian. Sementara itu, prospek ekspor yang 

masih kuat menopang pendapatan domestik. Permintaan 

domestik yang masih kuat ditopang peningkatan mobilitas 

sejak akhir triwulan I 2022. Kondisi tersebut diprakirakan 

mendukung kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum (Akmamin). Peningkatan kinerja LU Akmamin 

ditopang oleh kunjungan baik wisatawan nusantara (wisnus) 

maupun mancanegara (wisman) pada musim libur sekolah 

serta penyelenggaraan sejumlah event internasional. Sejalan 

dengan LU Akmamin, perbaikan LU Perdagangan 

diprakirakan berlanjut ditopang mobilitas yang tinggi serta 

sejumlah stimulus yang diberikan Pemerintah. Kondisi 

tersebut tercermin pada peningkatan kunjungan ke pusat 

perbelanjaan dan peningkatan target penjualan kendaraan 

bermotor, kendati terdapat risiko tertahannya daya beli 

karena tekanan inflasi. Prospek permintaan domestik juga 

direspons oleh LU Industri Pengolahan, terindikasi dari 

peningkatan kapasitas produksi di sepanjang 2022 serta 

impor bahan baku. Di sisi lain, terdapat risiko kenaikan 

harga bahan baku dan energi seiring masih berlanjutnya 

gangguan rantai suplai global.  

Kecepatan pemulihan ekonomi di sebagian wilayah 

untuk keseluruhan 2022 diproyeksikan lebih baik dari 

prakiraan sebelumnya. Dari sisi konsumsi, proses 

pemulihan ekonomi domestik tercermin pada 

perkembangan beberapa indikator dini hingga triwulan III 

2022 seperti ekspektasi konsumen dan penjualan eceran. 

Meningkatnya kinerja pariwisata juga turut mendukung 

terjaganya kinerja konsumsi. Perbaikan lebih lanjut tertahan 

dampak rambatan kenaikan harga energi meski dukungan 

kebijakan fiskal diperkirakan mampu menjaga daya beli 

masyarakat. Sementara itu, investasi diproyeksikan tetap 
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tumbuh kuat meski lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. 

Kinerja investasi nonbangunan diprakirakan lebih menjadi 

penopang investasi sepanjang 2022 terutama didukung 

peningkatan kapasitas produksi dalam rangka memasok 

permintaan. Prospek ke depan diprakirakan lebih moderat 

seiring penurunan prospek perekonomian global. 

Sementara kinerja investasi bangunan diprakirakan tidak 

sekuat prakiraan sebelumnya seiring penundaan 

penyelesaian sejumlah PSN khususnya di Jawa dan 

Sulampua, meski proyek swasta terindikasi mulai membaik. 

Pembangunan proyek IKN di Kalimantan juga diprakirakan 

mendukung prospek investasi bangunan. Sementara itu, 

belanja Pemerintah Daerah (Pemda) 2022 diprakirakan 

dapat lebih dioptimalkan secara bertahap, sejalan dengan 

berbagai kebijakan untuk mendukung optimalisasi APDB 

antara lain dari dukungan program Produk Dalam Negeri 

(PDN) serta upaya pengendalian inflasi di daerah. Dari sisi 

kinerja ekspor, diprakirakan tetap positif namun berpotensi 

termoderasi dipengaruhi risiko permintaan eksternal yang 

lebih rendah terutama memasuki akhir 2022. Secara spasial, 

perbaikan kinerja ekonomi pada 2022 di sebagian besar 

wilayah diprakirakan lebih kuat dibandingkan proyeksi 

sebelumnya. Adapun secara sektoral, sumber pemulihan LU 

utama untuk keseluruhan 2022 diprakirakan didukung 

topangan permintaan global dan domestik. Dengan 

perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional 

pada 2022 diprakirakan tetap bias ke atas dalam kisaran 

proyeksi 4,5-5,3%. 

Ke depan, penguatan strategi perekonomian daerah 

diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap 

mendorong berlanjutnya perbaikan ekonomi. Hal 

tersebut didukung oleh penguatan struktur ekonomi untuk 

menjaga ketahanan LU, akselerasi hilirisasi didukung 

pembiayaan, optimalisasi belanja daerah, sinergi 

pengendalian inflasi daerah, dan penguatan kinerja 

pariwisata. Kenaikan inflasi seiring peningkatan biaya energi 

berpotensi memengaruhi ketahanan LU dalam menopang 

pemulihan ekonomi nasional. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mendukung prospek ekonomi khususnya 

penguatan struktur ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi 

adalah melalui hilirisasi. Saat ini, hilirisasi sebagian produk 

sudah berjalan dengan baik, namun terdapat hilirisasi yang 

masih memerlukan pengembangan lebih lanjut seperti 

halnya baterai EV. Perkembangan terkini menunjukkan 

ekspor produk hilirisasi di wilayah Jawa dan Sulampua mulai 

mengarah ke kategori teknologi menengah-tinggi. Namun, 

diperlukan antisipasi perubahan peta persaingan 

pengembangan produk hilirisasi serta semakin pesatnya 

pengembangan teknologi baru. Untuk itu, perlu dilakukan 

penentuan prioritas industri yang akan dikembangkan 

dalam jangka menengah panjang didukung pembiayaan. 

Aspek pembiayaan hilirisasi sektor prioritas dibahas secara 

khusus pada Bagian III Isu Strategis: “Peningkatan 

Pembiayaan dalam Mendukung Akselerasi Pemulihan dan 

Penguatan Ketahanan Sektor Prioritas”. Sementara itu, 

akselerasi belanja APDB untuk mendukung perbaikan 

ekonomi daerah masih perlu didorong, termasuk 

optimalisasi kebijakan Program Aksi Afirmasi Pembelian 

Produk Dalam Negeri (PDN), serta dukungan dalam 

pengendalian inflasi daerah antara lain  penggunaan dana 

Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Wajib Dana 

Transfer Umum (DTU). Upaya pengendalian inflasi dalam 

jangka pendek maupun panjang menjadi krusial seiring 

tantangan dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi 

serta tekanan inflasi VF di tengah risiko ketahanan pangan 

dan energi. Selain itu, potensi pariwisata domestik dapat 

dioptimalkan dengan beberapa strategi, antara lain 

memfokuskan pergerakan wisnus pada provinsi tertentu 

serta mempercepat pengembangan 5 Destinasi Pariwisata 

Super Prioritas (DPSP). Untuk mendukung akselerasi 

pariwisata domestik, telah disepakati sejumlah upaya 

bersama dalam Rakor High-Level Sekretariat Bersama 

(Sekber) Pariwisata pada Oktober 2022 yang menjadi 

momentum akselerasi kebangkitan pariwisata Indonesia. 

Di sisi inflasi, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen 

(IHK) di seluruh wilayah melanjutkan peningkatan pada 

triwulan III 2022. Inflasi IHK secara nasional mencapai 

5,95% (yoy) pada triwulan III 2022, meningkat dari 4,35% 

(yoy) pada triwulan II 2022, dan berada di atas rentang 

sasaran inflasi IHK nasional. Peningkatan tekanan inflasi 

terjadi di semua wilayah, dipengaruhi khususnya oleh inflasi 

kelompok administered prices (AP) sejalan dengan kebijakan 

penyesuaian harga BBM. Inflasi inti juga meningkat 

didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara 

gradual di semua wilayah, tekanan harga komoditas global 

yang masih tinggi, nilai tukar Rupiah yang depresiatif, dan 

dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Sementara itu, 

inflasi volatile food (VF) menurun dipengaruhi oleh 

meredanya tekanan harga komoditas hortikultura seiring 

faktor cuaca yang lebih baik sehingga mendorong 

perbaikan pasokan dan distribusi.  

Pada keseluruhan 2022, inflasi IHK diprakirakan lebih 

rendah dari prakiraan awal kendati masih lebih tinggi 

dari batas atas sasaran inflasi 3,0±1%. Prakiraan ini 

dipengaruhi oleh tekanan inflasi dari sisi permintaan yang 

diprakirakan masih berlanjut secara gradual, ekspektasi 

inflasi yang lebih tinggi, serta dampak lanjutan (second 

round effect) dari kenaikan harga BBM.  

Bank Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk terus 

memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, di tingkat 

pusat dan daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi 

Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Hal ini sejalan dengan 

lima arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional 
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Pengendalian Inflasi pada 18 Agustus 2022 kepada TPIP dan 

TPID untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan 

ketahanan pangan, dalam mendukung daya beli masyarakat 

dan pemulihan ekonomi nasional. Menindaklanjuti arahan 

tersebut, upaya pengendalian inflasi melalui penguatan 

sinergi TPIP dan TPID terus diperkuat disertai dengan 

langkah konkrit yang berfokus pada upaya menjaga 

stabilitas harga dan ketahanan pangan sehingga 

mendukung daya beli masyarakat untuk menjaga 

momentum pemulihan ekonomi nasional, antara lain 

melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP).
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BAGIAN 2 

Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah
 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Perbaikan kinerja ekonomi di berbagai daerah terus 

berlanjut pada triwulan III 2022 ditopang baik oleh 

permintaan domestik maupun kinerja ekspor. Konsumsi 

domestik tetap kuat didukung peningkatan mobilitas 

seiring terkendalinya kasus COVID-19 serta ditopang oleh 

stimulus kebijakan Pemerintah berupa bantuan sosial untuk 

menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak kenaikan 

inflasi. Sementara itu, kinerja investasi ditopang 

berlanjutnya proyek Pemerintah dan swasta di hampir 

seluruh wilayah. Namun demikian, perbaikan ke depan 

diprakirakan lebih terbatas dari prakiraan sebelumnya 

akibat tekanan biaya input yang memengaruhi penyelesaian 

sejumlah proyek infrastruktur Pemerintah, di tengah 

aktivitas proyek swasta yang mengindikasikan perbaikan. 

Terjaganya perbaikan ekonomi turut didukung kinerja 

ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam (SDA) yang 

tetap kuat hingga triwulan III 2022 sejalan dengan masih 

tingginya permintaan dan harga komoditas, khususnya 

terkait energi. Masih kuatnya kinerja ekspor tersebut 

mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha (LU) 

tradeable di berbagai wilayah, seperti LU Pertambangan di 

Sulampua serta LU Industri Pengolahan di Jawa dan 

Sumatera. 

Perbaikan kinerja ekonomi di sebagian besar wilayah 

untuk keseluruhan 2022 diproyeksikan lebih baik dari 

prakiraan sebelumnya. Prospek perbaikan kinerja 

perekonomian domestik ditopang kinerja ekspor yang kuat 

sejalan dengan solidnya permintaan dari sejumlah mitra 

dagang utama dan masih tingginya harga sejumlah 

komoditas unggulan seperti CPO, batubara, serta besi dan 

baja. Perbaikan juga terjadi pada ekspor jasa seiring dengan 

meningkatnya kunjungan wisman ke Indonesia secara 

signifikan sebagai dampak dari berlanjutnya pelonggaran 

kebijakan perjalanan dan pelonggaran akses masuk pelaku 

perjalanan luar negeri (PPLN). Sementara itu, perbaikan 

permintaan domestik masih berlangsung seiring 

terkendalinya kasus COVID-19 di berbagai daerah yang 

mendorong aktivitas ekonomi dan konsumsi swasta. 

Perbaikan konsumsi swasta diprakirakan relatif terbatas 

akibat peningkatan tekanan inflasi serta kenaikan suku 

bunga. Di sisi lain, prospek investasi tidak sekuat prakiraan 

sebelumnya karena adanya penundaan penyelesaian 

sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan non-PSN, di 

tengah masih tingginya investasi nonbangunan merespons 

permintaan ekspor. Adapun kinerja belanja Pemda 2022 

diprakirakan membaik sejalan dengan berbagai kebijakan 

untuk mendukung optimalisasi APDB. Sejalan dengan masih 

kuatnya permintaan eksternal dan harga komoditas global 

maka sumber perbaikan perekonomian daerah diprakirakan 

didukung LU tradeable berbasis SDA yaitu LU Pertanian dan 

LU Pertambangan serta LU Akmamin yang ditopang oleh 

peningkatan aktivitas pariwisata internasional. Sementara 

itu, LU Industri Pengolahan diprakirakan melanjutkan 

peningkatan kapasitas produksi meski berpotensi lebih 

rendah dari prakiraan akibat potensi tertahannya 

permintaan domestik, sebagaimana LU Konstruksi dan LU 

Perdagangan yang berorientasi pada pasar domestik. 

Dengan dinamika tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional 

diprakirakan tetap bias ke atas dalam kisaran 4,5-5,3% 

dengan dukungan tingginya permintaan ekspor dan masih 

terjaganya konsumsi swasta. 

Kinerja Permintaan 

Ekspor Luar Negeri 

Kinerja ekspor nonmigas di berbagai daerah pada 

triwulan III 2022 diprakirakan tetap kuat, meski 

termoderasi (Gambar II.1). Kinerja ekspor nonmigas 

ditopang oleh perbaikan ekspor CPO di Sumatera dan 

Kalimantan. Ekspor CPO meningkat signifikan dibandingkan 

dengan triwulan II 2022 seiring dengan pengalihan ekspor 

temporer untuk memenuhi pasokan minyak goreng 

domestik pada akhir April 2022 sampai dengan akhir Mei 

2022. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas produksi 

diperkirakan turut menopang kinerja ekspor industri pulp & 

waste paper di Sumatera dan industri alumina di Kalimantan. 

Namun, kinerja ekspor di kedua wilayah tersebut tertahan 

oleh melambatnya ekspor batubara seiring dengan 

tertahannya permintaan dari India. Meskipun demikian, 

kebutuhan energi India diprakirakan kembali meningkat 

pasca perayaan Diwali. Di Balinusra, ekspor konsentrat 

tembaga tetap tumbuh tinggi meski termoderasi. Hal ini 

sejalan dengan optimalisasi utilisasi kapasitas 

pertambangan, peningkatan recovery rate, dan tetap 

kuatnya permintaan ekspor. Sejalan dengan Balinusra, 

moderasi ekspor tembaga juga terjadi di Sulampua seiring 

dengan kapasitas utilisasi korporasi penambang yang telah 

mencapai level optimal dan penutupan eksplorasi open pit 

mining. Selain itu, kinerja ekspor berbagai produk besi baja 

turut tertahan seiring penurunan produksi nickel pig iron 

dan stainless steel akibat penurunan permintaan Tiongkok. 

Perlambatan juga terjadi pada ekspor manufaktur di wilayah 

lain. Kinerja ekspor berbagai produk manufaktur Jawa 
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melambat, khususnya produk alas kaki dan komponen 

pakaian seiring dengan pelemahan permintaan negara 

mitra dagang. Perlambatan lebih lanjut tertahan oleh 

perbaikan ekspor mobil dan motor ke Filipina. 

Kinerja ekspor nonmigas di sebagian besar daerah pada 

2022 diprakirakan lebih tinggi dari prakiraan 

sebelumnya, meski ke depan terdapat risiko yang perlu 

menjadi perhatian. Kinerja ekspor ditopang oleh prospek 

produksi yang terjaga dan implementasi kebijakan dalam 

negeri untuk mendorong ekspor. Implementasi kebijakan 

penghapusan pungutan ekspor CPO yang diperpanjang 

sampai dengan 31 Oktober 2022 serta tren penurunan bea 

keluar CPO di tengah stok yang masih tinggi dan kuatnya 

permintaan Tiongkok dan India diharapkan dapat 

menopang kinerja ekspor Sumatera dan Kalimantan ke 

depan. Kinerja ekspor di kedua wilayah tersebut turut 

didukung oleh ekspor batubara yang diprakirakan lebih 

tinggi dari prakiraan sebelumnya seiring dengan perbaikan 

faktor produksi, yakni cuaca yang kondusif dan ketersediaan 

alat berat. Kondisi tersebut berlangsung di tengah harga 

dan permintaan yang tetap tinggi dari negara mitra dagang 

sejalan dengan kebutuhan energi global. Sementara itu, 

peluang tambahan ekspor ke pasar Rusia masih terus 

dimanfaatkan meskipun pangsanya relatif rendah. Sejalan 

dengan Sumatera dan Kalimantan, kinerja ekspor SDA di 

Balinusra, khususnya ekspor konsentrat tembaga 

diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi 

sebelumnya ditopang peningkatan kapasitas pertambangan 

dan permintaan yang tinggi dari Korea dan Jepang. Di 

Sulampua, kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh lebih kuat 

dari prakiraan sebelumnya didukung oleh commissionning 

smelter yang lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya serta 

peningkatan produksi konsentrat tembaga, meski masih 

terbatas. Sementara itu, kinerja ekspor berbagai produk 

manufaktur Jawa diprakirakan tetap kuat seiring peluang 

ekspor manufaktur akibat konflik geopolitik dan krisis 

energi Tiongkok di tengah penurunan freight cost container 

serta dibukanya kebijakan safeguard Filipina yang 

mendorong kinerja ekspor otomotif. Ke depan, prospek 

kinerja ekspor diprakirakan dibayangi risiko perlambatan 

ekonomi global.

 
Sumber: Bea Cukai, diolah (data triwulan III 2022 s.d. Agustus 2022) 

Gambar II.1. Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan III 2022 (%yoy) 

 

Konsumsi Swasta 

Pada triwulan III 2022, kinerja konsumsi swasta 

diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan 

triwulan sebelumnya. Perbaikan aktivitas ekonomi 

sepanjang triwulan III 2022 ditopang oleh lebih 

terkendalinya penyebaran kasus COVID-19 di berbagai 

daerah. Kondisi tersebut tercermin pada perbaikan 

penjualan ritel di sebagian besar wilayah, kecuali Sumatera 

yang sempat terdampak penurunan pendapatan akibat 

tekanan harga Tandan Buah Segar (TBS) pasca larangan 

ekspor CPO. Sejalan dengan kondisi tersebut, pertumbuhan 

keyakinan konsumen sepanjang triwulan III 2022 meningkat 

signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya di seluruh 

wilayah, meski tertahan pada September 2022 seiring 

naiknya tekanan harga (Grafik II.1). Perkembangan positif 

tersebut juga tercermin pada perbaikan kredit konsumsi 

(Grafik II.2) sejak pandemi yang didorong oleh perbaikan 

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) terutama di Jawa dan 

Sumatera. 

Konsumsi swasta sepanjang tahun 2022 diprakirakan 

tetap tumbuh kuat sejalan dengan proyeksi sebelumnya 

di tengah kenaikan tekanan harga dan suku bunga. 

Penyebaran kasus COVID-19 yang lebih terkendali 

mendorong pemberlakuan PPKM level 1 di seluruh daerah 

hingga November 2022. Longgarnya pembatasan aktivitas 

mendorong mobilitas tetap tinggi hingga awal triwulan IV 

2022. Ekspektasi konsumen ke depan masih berada pada 

level optimis di sebagian besar daerah, meski menurun pada 
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akhir triwulan III 2022. Dari sisi penghasilan, ketersediaan 

lapangan kerja masih cukup tinggi untuk menopang 

pendapatan masyarakat ke depan. Selain itu, 

perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga akhir 

triwulan III 2022 tetap kuat, termasuk didukung perbaikan 

di Kalimantan dan Sumatera seiring naiknya harga TBS, 

mengindikasikan terjaganya pendapatan masyarakat kelas 

bawah (Grafik II.3). Kebijakan Pemerintah untuk merealokasi 

anggaran subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

BBM yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu 

selama empat bulan sejak September 2022 diharapkan 

dapat turut menjaga daya beli masyarakat hingga akhir 

tahun. Di sisi lain, kenaikan tekanan inflasi dan suku bunga 

perlu diwaspadai dalam menjaga pertumbuhan konsumsi ke 

depan. 

 
Sumber: Bank Indonesia 

Grafik II.1. Indeks Keyakinan Konsumen 

 

 
Sumber: Bank Indonesia 

Grafik II.2. Kredit Konsumsi 

 

 
Sumber: BPS, diolah 

Grafik II.3. Nilai Tukar Petani 

 

Investasi 

Kinerja investasi triwulan III 2022 diprakirakan lebih 

baik dibandingkan triwulan sebelumnya, ditopang baik 

oleh investasi bangunan maupun nonbangunan. 

Perkembangan positif investasi bangunan terutama 

ditopang berlanjutnya proyek Pemerintah dan swasta di 

hampir seluruh wilayah kecuali Sulampua seiring 

terhambatnya penyelesaian beberapa proyek Pemerintah. 

Sementara investasi nonbangunan diprakirakan tumbuh 

tinggi di berbagai wilayah, terindikasi dari perbaikan impor 

barang modal yang cukup signifikan pada triwulan III 2022. 

Perbaikan investasi bangunan dan nonbangunan 

mendorong perbaikan investasi Jawa. Investasi bangunan 

masih kuat ditopang beberapa proyek swasta dan 

Pemerintah. Maraknya investasi pabrik swasta juga 

terindikasi mendorong peningkatan investasi nonbangunan 

berupa mesin, khususnya industri makanan dan minuman 

(mamin), petrokimia, serta otomotif. Di Sumatera, progress 

proyek Pemerintah lebih tinggi dari target pada triwulan III 

2022 sehingga menopang pertumbuhan investasi. Dari sisi 

investasi nonbangunan, perbaikan investasi terindikasi 

ditopang oleh investasi mesin korporasi manufaktur serta 

peralatan pendukung korporasi konstruksi. Di Kalimantan, 

beberapa proyek Pemerintah terutama pembangunan 

Kawasan Industri (KI) beserta sarana pendukung menopang 

baik investasi bangunan maupun nonbangunan. Selain itu, 

nilai ekspor batubara yang tetap tinggi hingga triwulan III 

2022 diprakirakan turut mendorong peningkatan investasi 

alat berat berbagai korporasi pertambangan di wilayah 

tersebut. Sementara itu, di Balinusra, pada triwulan III 2022 

berlanjutnya proyek Pemerintah, termasuk untuk 

mendukung penyelenggaraan berbagai event internasional 

diprakirakan menopang perbaikan kinerja investasi. Di sisi 

lain, terhambatnya penyelesaian beberapa Proyek Strategis 

Nasional (PSN) di Sulampua diprakirakan berdampak pada 

melambatnya investasi pada triwulan III 2022. Selain itu, 

jumlah smelter yang diselesaikan pada triwulan laporan 

lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, sehingga 

investasi nonbangunan relatif melambat. 

 
Sumber: Bea Cukai, diolah 

Grafik II.4. Impor Barang Modal 
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Kinerja investasi keseluruhan tahun 2022 diprakirakan 

tetap tumbuh kuat meski lebih rendah dibandingkan 

proyeksi sebelumnya. Pertumbuhan investasi sepanjang 

tahun 2022 diprakirakan lebih ditopang oleh perbaikan 

investasi nonbangunan di berbagai daerah, terutama untuk 

meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka memasok 

permintaan di dalam dan luar negeri. Investasi mesin untuk 

berbagai subLU Industri Pengolahan diprakirakan terus 

berlanjut, terutama industri otomotif, logam dasar, makanan 

dan minuman, kilang minyak, serta elektronik yang berlokasi 

di Sumatera dan Jawa. Berlanjutnya pembangunan smelter 

nikel di Sulampua diperkirakan turut menjadi faktor 

pendorong investasi. Di sisi lain, investasi bangunan 

diprakirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan prakiraan 

sebelumnya, terutama akibat penundaan penyelesaian 

beberapa PSN di Jawa dan Sulampua. Ulasan lebih lanjut 

terkait perkembangan investasi bangunan pada subbagian 

LU Konstruksi. 

Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah 

Stimulus belanja Pemerintah Daerah (Pemda) pada 

triwulan III 2022 diprakirakan membaik dibandingkan 

triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja belanja APBD 

pada triwulan III 2022 dibandingkan triwulan II 2022 

terutama didorong oleh belanja modal, khususnya terkait 

dengan produktivitas masyarakat di daerah, antara lain 

pembelian alat pertanian dan peternakan, alat ukur, serta 

konstruksi jalan dan bangunan. Sejalan dengan hal tersebut, 

belanja barang dan jasa juga diprakirakan tetap tumbuh 

positif, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan 

pelatihan/bimtek untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) seiring 

dengan meningkatnya penyelenggaraan MICE di tengah 

restriksi mobilitas yang lebih longgar dan kasus COVID-19 

yang terjaga. Kendati demikian, belanja pegawai dan 

belanja lainnya diprakirakan terkontraksi dipengaruhi 

menurunnya realisasi belanja honorarium dan belanja 

bantuan sosial (bansos). Secara spasial, sebagian besar 

wilayah merealisasikan belanja dengan nominal yang lebih 

tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Perbaikan tersebut didukung oleh kinerja realisasi pajak dan 

retribusi daerah yang meningkat seiring dengan aktivitas 

ekonomi masyarakat yang semakin membaik. Di samping 

itu, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

                                                           
1 Sebagaimana arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 terkait penggunaan Belanja 

Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, 

yang telah ditindaklanjuti Kemendagri melalui Surat Edaran untuk 

melakukan optimalisasi APBD antara lain untuk menjaga 

keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi 

dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan 

pangan terutama dengan Kerja sama Antar Daerah (KAD) serta 

memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan 

terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah. 

secara agregat juga tercatat tumbuh positif karena adanya 

faktor penyesuaian kebijakan penyaluran, khususnya pada 

komponen Dana Otsus, Dana Desa, dan DAK Fisik (Tabel 

II.1). Perbaikan penyaluran TKDD tersebut terjadi di 

sebagian besar wilayah, meski terdapat beberapa daerah 

dengan TKDD yang tertahan akibat kontraksi pada 

penyaluran DBH dan DAK Non Fisik. 

Tabel II.1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

 
Sumber: Kemenkeu, diolah 

 

Kinerja belanja Pemda tahun 2022 berpotensi membaik 

dan lebih tinggi dari prakiraan awal, sejalan dengan 

berbagai kebijakan yang diterbitkan untuk mendukung 

optimalisasi APBD. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan 

sejumlah aturan untuk mengoptimalkan penggunaan dana 

yang tersedia dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, 

yaitu aturan mengenai penggunaan dana Belanja Tidak 

Terduga (BTT)1 dan Belanja Wajib Dana Transfer Umum 

(DTU). Penggunaan BTT diarahkan untuk menjaga 

keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran 

distribusi dan transportasi, serta kestabilan harga pangan. 

Sementara itu, DTU diharapkan dapat direalisasikan untuk 

pemberian bansos, penciptaan lapangan kerja, serta 

pemberian subsidi angkutan umum di daerah. Pada saat 

yang sama, penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) sebagai 

bentuk apresiasi atas kinerja tahun berjalan kepada daerah-

daerah penerima diharapkan dapat digunakan untuk 

mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah, di 

antaranya untuk perlindungan sosial (perlinsos), dukungan 

kepada UMKM, serta upaya penurunan tingkat inflasi di 

daerah. Meski demikian, pemanfaatan APBD dalam rangka 

pengendalian inflasi daerah hingga Agustus 2022 masih 

relatif terbatas. Oleh karenanya, upaya optimalisasi 

pemanfataan dana perlu dipercepat, antara lain melalui 

sinergi dengan kebijakan yang diinisiasi oleh Tim 
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Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Lebih lanjut, dana 

Pemda di perbankan yang masih tercatat tinggi berpotensi 

memberi daya ungkit yang besar untuk mendorong 

kontribusi konsumsi Pemda pada semester II 2022. 

Kinerja Lapangan Usaha 

LU Pertanian 

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian triwulan III 2022 

diprakirakan meningkat di sebagian besar wilayah. 

Kinerja Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit terindikasi 

meningkat pada triwulan III 2022 sejalan dengan pola 

tahunannya yang memasuki masa panen pada Agustus – 

Oktober 2022. Perkembangan tersebut menopang kinerja 

LU Pertanian di Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, adanya 

relaksasi kebijakan pungutan eskpor komoditas CPO 

memberikan insentif bagi petani sawit untuk meningkatkan 

produksi. Produksi hortikultura juga diprakirakan membaik 

pada triwulan III 2022 seiring dengan masuknya masa panen 

cabai rawit dan bawang merah di daerah sentra, terutama di 

Jawa dan Balinusra, meski kendala pemupukan akibat 

kenaikan harga pupuk berisiko menahan perbaikan lebih 

lanjut. Lebih lanjut, kinerja padi juga meningkat, terutama 

didorong capaian produksi padi daerah sentra Jawa yang 

mengalami pergeseran panen gadu pada September 2022. 

Kendati demikian, kinerja padi tertahan oleh capaian panen 

Sumatera yang tercatat di bawah prakiraan akibat gangguan 

hama dan wabah tungro, menekan kinerja LU Pertanian di 

wilayah tersebut pada triwulan III 2022. Sementara itu, 

produksi perikanan diprakirakan melambat dipengaruhi 

oleh kondisi cuaca yang kurang kondusif untuk melaut, 

terutama di wilayah Sulampua, serta adanya risiko kenaikan 

harga bahan bakar solar. 

LU Pertanian pada 2022 diprakirakan menguat di 

sebagian wilayah dan lebih tinggi dari prakiraan 

sebelumnya terutama di Sumatera dan Jawa, sementara 

di wilayah lainnya relatif tertahan. Di Sumatera, perbaikan 

produksi TBS kelapa sawit didukung oleh cuaca yang lebih 

kondusif dan meningkatnya produktivitas kebun sawit pasca 

replanting sehingga menopang prospek 2022 yang lebih 

baik. Selain itu, peningkatan penyerapan B30 nasional dan 

kapasitas produksi biodiesel, serta relaksasi kebijakan 

pungutan ekspor komoditas CPO juga mendorong kinerja 

LU Pertanian lebih lanjut. Adapun prospek perbaikan di Jawa 

ditopang oleh produksi tanaman bahan makanan (tabama) 

dan hortikultura. Capaian panen tabama diprakirakan lebih 

kuat sejalan dengan penerapan program intensifikasi lahan 

panen (IP 400) dan program “Makmur” dalam penyediaan 

bibit unggul (di sisi hulu), serta penyediaan jasa offtaker hasil 

panen (di sisi hilir). Sejalan dengan tabama, produksi 

komoditas hortikultura juga diprakirakan tetap kuat 

didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif dan 

perluasan lahan panen dari food estate. Di sisi lain, kinerja 

LU Pertanian di Kalimantan mengalami revisi bawah 

dipengaruhi oleh capaian tabama yang lebih rendah dari 

prakiraan, khususnya di semester II 2022 akibat gangguan 

wereng hijau dan wabah tungro. Di samping itu, produksi 

karet juga tidak setinggi prakiraan akibat semakin 

banyaknya alih fungsi lahan kebun karet dan belum 

optimalnya penerapan program peremajaan kebun karet. Di 

Balinusra, kinerja LU Pertanian juga tidak setinggi prakiraan 

awal disebabkan oleh lebih rendahnya capaian produksi 

tabama karena kendala pemupukan seiring kenaikan harga 

pupuk. Selain itu, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) 

juga menahan produksi peternakan, terutama di semester I 

2022. Revisi ke bawah juga terjadi di Sulampua dipengaruhi 

perlambatan produksi perikanan seiring curah hujan yang 

lebih tinggi, kenaikan harga bahan bakar solar, dan 

pengurangan kuota subsidi BBM secara kewilayahan. 

LU Pertambangan 

Pada triwulan III 2022, kinerja LU Pertambangan 

diprakirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan 

sebelumnya. Perbaikan kinerja LU Pertambangan terutama 

didukung oleh peningkatan produksi batubara untuk 

memasok peningkatan permintaan ekspor baik dari negara 

mitra dagang utama maupun dari Eropa, didukung 

perbaikan kondisi cuaca serta ketersediaan alat berat yang 

memadai. Di sisi lain, pertumbuhan produksi mineral logam 

terutama tembaga terindikasi melambat, meskipun tetap 

tinggi pasca peningkatan kapasitas produksi yang cukup 

signifikan pada tahun sebelumnya. Selain itu, harga 

internasional berbagai komoditas pertambangan 

termoderasi. Meskipun demikian, ekspor pertambangan 

dari berbagai wilayah produsen masih tetap tinggi dan 

mendukung pertumbuhan LU Pertambangan pada triwulan 

laporan (Grafik II.5). 

 
Sumber: Bea Cukai, diolah 

Grafik II.5. Nilai Ekspor Pertambangan Nonmigas 

 

Perbaikan produksi batubara Kalimantan pada triwulan III 

2022 menopang perbaikan kinerja LU Pertambangan 

nasional. Persetujuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran 

Belanja (RKAB) ditindaklanjuti dengan peningkatan 

kapasitas produksi oleh korporasi produsen dalam 
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mendukung rencana peningkatan produksi ke depan. 

Permintaan ekspor diprakirakan masih tetap kuat dalam 

jangka pendek, terutama dari berbagai negara Asia dan 

Eropa. Selain itu, eksplorasi dan produksi bijih bauksit 

diprakirakan tetap tinggi untuk memasok smelter alumina 

yang saat ini sedang tahap perluasan. Di sisi lain, produksi 

batubara di Sumatera sedikit tertahan akibat anomali cuaca, 

meski ekspor masih tetap kuat. Perlambatan lebih dalam 

tertahan oleh perbaikan produksi migas pada triwulan III 

2022. Di Sulampua, pertumbuhan produksi tembaga 

diprakirakan melambat pasca peningkatan produksi yang 

signifikan pada beberapa periode sebelumnya. Selain itu, 

eksplorasi di lokasi penambangan sebelumnya juga telah 

dihentikan dan sepenuhnya dialihkan ke lokasi baru. 

Perlambatan lebih dalam tertahan oleh peningkatan 

produksi nikel di beberapa daerah terutama Sulawesi 

Tenggara. Sementara itu, di Balinusra, aktivitas produksi 

tembaga ditingkatkan untuk memenuhi target produksi 

tembaga pada 2022. Cadangan bijih blok penambangan 

baru juga masih tinggi sehingga mendukung eksplorasi 

lebih lanjut. 

Sejalan dengan perkembangan positif tersebut, kinerja 

LU Pertambangan pada 2022 diprakirakan tumbuh lebih 

tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya. Permintaan 

berbagai komoditas pertambangan terutama batubara 

diprakirakan tetap kuat hingga akhir 2022 di tengah 

moderasi pertumbuhan ekonomi mitra dagang. Harga 

batubara masih meningkat hingga awal triwulan IV 2022, 

sementara penurunan harga komoditas mineral lainnya 

termoderasi sehingga mendukung prospek produksi dan 

ekspor ke depan (Grafik II.6). Potensi pasar ekspor Eropa 

masih terbuka dan dapat mendorong perbaikan produksi 

batubara Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan, prospek 

penambangan bauksit juga cukup kuat ditopang perbaikan 

permintaan domestik dan eksternal, yang mendorong 

berbagai korporasi untuk menambah kuota ekspor pada 

semester II 2022. Sementara itu, di Sumatera, produksi 

migas diprakirakan membaik pasca peralihan korporasi 

produsen di salah satu blok penambangan besar. Di 

Sulampua, meskipun pertumbuhan produksi tembaga 

relatif melambat, namun produksi nikel diprakirakan akan 

meningkat untuk memenuhi kebutuhan smelter hingga 

akhir 2022. Hal ini didukung peningkatan permintaan bijih 

nikel mentah Maluku Utara sejalan dengan optimalisasi 

produksi sejumlah smelter baru. Di Balinusra, produksi 

tembaga diprakirakan masih akan tetap tinggi untuk 

memenuhi target produksi 2022. Untuk mendukung 

prospek pertumbuhan jangka menengah panjang, upaya 

peningkatan nilai tambah berbagai komoditas 

pertambangan perlu terus dilanjutkan. Kerangka 

pengaturan terkait hilirisasi telah dipersiapkan oleh 

Pemerintah untuk memberi insentif bagi pelaku usaha yang 

melakukan hilirisasi. Ulasan lebih lengkap terkait hilirisasi 

pertambangan maupun komoditas SDA lainnya dapat 

dilihat pada Boks 1: Prioritisasi Hilirisasi SDA untuk 

Memperkuat Struktur Industri Manufaktur. 

 
Sumber: Kementerian ESDM, diolah 

Grafik II.6. Harga Acuan Komoditas Pertambangan 

 

LU Industri Pengolahan 

Momentum perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan 

berlanjut pada triwulan III 2022 didukung pemulihan 

permintaan domestik. Kasus COVID-19 yang terkendali 

dan restriksi yang semakin minimal berdampak pada 

mobilitas yang terus meningkat dan menopang konsumsi 

domestik yang tetap kuat. Hal ini tercermin dari 

perkembangan impor bahan baku yang menunjukkan 

peningkatan (Grafik II.7). Sementara itu, melambatnya 

permintaan eksternal dari mitra dagang utama akibat lebih 

rendahnya prospek perekonomian global dan tingginya 

inflasi global berisiko menahan kinerja LU Industri 

Pengolahan ke depan. 

 
Sumber: Bea Cukai, diolah 

Grafik II.7. Impor Bahan Baku 

 

Prospek LU Industri Pengolahan di berbagai wilayah 

masih cukup kuat ditopang permintaan domestik yang 

direspons dengan peningkatan kapasitas produksi. LU 

Industri Pengolahan di Jawa diprakirakan tetap tumbuh kuat 

didukung oleh peningkatan kinerja industri makanan dan 

minuman serta industri otomotif. Mobilitas yang tetap 

tinggi dan kembali normalnya aktivitas masyarakat, 

didukung permintaan ekspor yang terjaga dan kapasitas 

produksi yang meningkat mendorong permintaan produk 

makanan dan minuman tumbuh lebih kuat dibandingkan 



11 
 

LAPORAN NUSANTARA OKTOBER 2022 

   

triwulan sebelumnya. Sementara itu, masih berjalannya 

insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor sampai dengan 

akhir triwulan III 2022 mendorong kinerja industri otomotif 

tumbuh lebih tinggi. Lebih lanjut, prakiraan meningkatnya 

produksi otomotif turut didukung permintaan ekspor yang 

masih terjaga sejalan dengan tingginya pertumbuhan 

ekonomi Filipina dan Vietnam sebagai negara tujuan ekspor 

utama. Di sisi lain, potensi kenaikan harga komoditas global 

dan terganggunya pasokan chip semikonduktor perlu 

mendapat perhatian. Sementara itu, pertumbuhan industri 

berbasis kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan 

diprakirakan membaik sejalan dengan permintaan domestik 

yang tinggi untuk produk pangan dan kuota alokasi 

biodiesel yang meningkat. Perkembangan ini didukung oleh 

produksi bahan baku yang meningkat sejalan dengan 

masuknya periode panen. Selain itu, implementasi 

perpanjangan kebijakan pembebasan tarif pungutan ekspor 

CPO hingga akhir Oktober 2022 memberikan insentif untuk 

meningkatkan produksi. Perbaikan juga ditopang kinerja 

industri elektronik di Sumatera seiring dengan 

meningkatnya permintaan berbagai produk elektronik dari 

Singapura sebagai mitra dagang utama. Di Sulampua, 

kinerja industri berbasis nikel diprakirakan tetap tumbuh 

tinggi meski melambat sejalan dengan permintaan 

Tiongkok yang menurun akibat kebijakan power rationing 

serta tertundanya operasionalisasi sejumlah lini produksi 

nickel pig iron baru. 

 
Sumber: Bea Cukai, diolah 

Grafik II.8. Ekspor Industri Pengolahan 

 

Permintaan domestik diprakirakan tetap mendorong 

perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan pada 2022, 

namun lebih rendah dibandingkan prakiraan 

sebelumnya, dipengaruhi prospek perlambatan 

ekonomi negara mitra dagang utama dan permintaan 

domestik yang lebih terbatas. Aktivitas produksi 

menunjukkan potensi perlambatan tercermin dari 

melemahnya ekspor industri pengolahan di sejumlah 

wilayah (Grafik II.8). Prospek penjualan di hampir seluruh 

sub LU Industri Pengolahan juga diprakirakan melambat 

dipengaruhi sejumlah risiko seperti inflasi global, kenaikan 

harga bahan baku, dan perlambatan permintaan eksternal, 

di tengah masih berlangsungnya ketegangan geopolitik 

Rusia-Ukraina, Zero Covid Policy Tiongkok, dan kebijakan 

proteksionisme. 

Di Jawa, kinerja industri otomotif diprakirakan tumbuh lebih 

tinggi sejalan kuatnya permintaan domestik, berlanjutnya 

dukungan insentif fiskal, dan membaiknya perekonomian 

negara mitra dagang utama di Asia Tenggara. Sementara 

industri mamin masih tumbuh kuat seiring dengan 

perbaikan permintaan domestik yang didukung dengan 

peningkatan investasi, meski berisiko tertahan oleh 

kenaikan harga komoditas global yang mulai berdampak 

terhadap biaya produksi. Di sisi lain, kinerja industri TPT dan 

alas kaki tidak sebaik prakiraan sebelumnya seiring 

tertekannya permintaan ekspor di tengah kenaikan harga 

bahan baku. Di Sulampua, kinerja industri pengolahan lebih 

baik dari prakiraan seiring dengan bertambahnya kapasitas 

produksi hilirisasi nikel dan konversi perdana produksi nickel 

pig iron menjadi nickel matte yang bernilai tambah lebih 

tinggi. Hal ini juga sejalan dengan permintaan komoditas 

olahan nikel untuk industri baterai EV yang diprakirakan 

terus meningkat. Sementara di Sumatera, kinerja industri 

berbasis kelapa sawit tumbuh lebih rendah dari prakiraan 

sebelumnya, seiring level harga global yang berangsur 

ternormalisasi serta tertahannya peluang pemenuhan 

permintaan CPO ke negara mitra dagang akibat kebijakan 

pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik pada triwulan II 

2022. Sejalan dengan Sumatera, produksi yang kurang 

optimal pada masa pemberlakuan larangan ekspor 

memengaruhi kinerja industri berbasis kelapa sawit di 

Kalimantan yang tidak sekuat prakiraan sebelumnya. 

Namun, penurunan kinerja CPO yang lebih dalam tertahan 

oleh pencabutan pelarangan ekspor pada Mei 2022 yang 

mendorong peningkatan volume ekspor pasca kebijakan 

flush out dan pembebasan tarif pungutan ekspor. Ke depan, 

hilirisasi perlu terus didorong untuk mendukung penguatan 

struktur ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi. Saat ini, 

hilirisasi sebagian produk sudah berjalan dengan baik 

seperti mamin dan nikel. Namun, masih terdapat sejumlah 

tantangan. Kondisi tersebut secara lebih detail dibahas pada 

Boks 1: Prioritisasi Hilirisasi SDA untuk Memperkuat Struktur 

Industri Manufaktur. 

LU Perdagangan 

Kinerja LU Perdagangan diprakirakan meningkat pada 

triwulan III 2022, sejalan dengan konsumsi domestik 

yang tetap kuat. Mobilitas yang tinggi seiring restriksi yang 

lebih longgar di tengah kasus COVID-19 yang terkendali 

serta sejumlah stimulus yang diberikan Pemerintah 

menopang perbaikan kinerja LU Perdagangan. Masih 

berlanjutnya insentif pajak penjualan atas barang mewah 

(PPnBM) untuk kendaraan bermotor jenis tertentu dan 

implementasi loan to value (LTV)/financing to value (FTV) 

100% mendorong peningkatan penjualan mobil dari 



12 
 

LAPORAN NUSANTARA OKTOBER 2022 

   

triwulan sebelumnya dan lebih tinggi dari prakiraan. Insentif 

gaji ke-13 ASN dan berbagai penyaluran bantuan sosial 

kepada masyarakat yang terdampak, turut menyangga daya 

beli. Hal ini tercermin dari meningkatnya penjualan e-

commerce dan penyaluran kredit perdagangan yang terus 

tumbuh. Selaras dengan perkembangan tersebut, perbaikan 

LU Perdagangan di wilayah Jawa juga diprakirakan tetap 

kuat ditopang oleh berlanjutnya pelonggaran aktivitas 

masyarakat, relaksasi PPnBM mobil Low Cost Green Car 

(LCGC), serta sejumlah BLT yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah. Meski demikian, meningkatnya tekanan inflasi 

domestik berisiko menahan perbaikan LU Perdagangan. 

 
Sumber: AISI, diolah 

Grafik II.9. Target Penjualan Motor Domestik 

 

Secara keseluruhan tahun, kinerja LU Perdagangan pada 

2022 diprakirakan tetap tumbuh positif, meski tidak 

setinggi prakiraan sebelumnya. Perbaikan mobilitas 

masyarakat yang masih berlanjut seiring dengan proses 

menuju endemi diprakirakan memberikan dorongan positif 

pada ekspektasi konsumen dan menopang perbaikan 

kinerja LU Perdagangan di sebagian besar wilayah. Kondisi 

ini turut didukung oleh kebijakan pemerintah yang tetap 

akomodatif, antara lain pengalokasian sebagian anggaran 

subsidi BBM untuk bantuan sosial dalam rangka menopang 

daya beli masyarakat serta berlanjutnya subsidi Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) 3%. Sejumlah indikator juga menunjukkan 

optimisme seperti target penjualan motor domestik yang 

diprakirakan masih meningkat dengan kisaran target 5,1 - 

5,4 juta unit pada tahun 2022 (Grafik II.9). Di sisi lain, risiko 

menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari 

kenaikan inflasi dan BBM serta telah berakhirnya masa 

pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung 

Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti dan insentif 

PPnBM untuk sektor otomotif pada akhir triwulan III 2022 

berpotensi menahan perbaikan kinerja LU Perdagangan 

lebih lanjut. Kondisi ini tercermin dari mulai tertahannya 

indeks rill penjualan eceran pada triwulan III 2022 (Grafik 

II.10). Melambatnya permintaan domestik juga terindikasi 

dari menurunnya ekspektasi konsumen dengan Indeks 

Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Kondisi 

Ekonomi (IEK) di beberapa kota. 

 
Sumber: Bank Indonesia 

Grafik II.10. Indeks Riil Penjualan Eceran 

 

LU Transportasi dan Pergudangan 

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan 

III 2022 diprakirakan tetap tumbuh positif meski 

melambat. Hal ini sejalan dengan base effect tingginya 

pertumbuhan di triwulan II 2022 seiring HBKN disertai 

mudik paska larangan mudik di 2021 dalam rangka 

mencegah penularan COVID-19, dan kenaikan harga BBM. 

Perlambatan lebih dalam tertahan oleh berlanjutnya tren 

peningkatan kinerja angkutan barang dan penumpang 

melalui berbagai moda transportasi didukung perbaikan 

mobilitas masyarakat seiring COVID-19 yang lebih 

terkendali sehingga mendorong implementasi kebijakan 

PPKM yang lebih longgar pada triwulan III 2022. 

Peningkatan penerbangan internasional seiring dengan 

pembukaan border dan pelonggaran Pelaku Perjalanan Luar 

Negeri (PPLN) juga turut menopang kinerja angkutan 

barang dan penumpang (Grafik II.11 dan II.12). 

 
Sumber: BPS 

Grafik II.11. Jumlah Penumpang berdasarkan Moda Transportasi 

 

Secara keseluruhan 2022, kinerja LU Transportasi dan 

Pergudangan diprakirakan tetap kuat, meski lebih 

rendah dari prakiraan sebelumnya. Kinerja LU 

Transportasi dan Pergudangan ditopang oleh 

meningkatnya mobilitas di tengah terjaganya kasus COVID-

19 dan meningkatnya capaian vaksinasi nasional, serta 

pelaksanaan sejumlah event strategis dari sebelumnya 

online menjadi offline dan sektor pariwisata yang terus 

meningkat. Namun, peningkatan tekanan inflasi seiring 

kenaikan harga BBM subsidi yang berdampak pada 
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kenaikan tarif layanan angkutan barang dan penumpang 

berpotensi menahan kinerja LU Transportasi dan 

Pergudangan. Perlambatan lebih dalam diperkirakan masih 

dapat tertahan oleh dukungan kebijakan Pemerintah 

melalui optimalisasi BTT APBD 2022 untuk subsidi angkutan 

barang dan pengalokasian anggaran subsidi angkutan 

barang pada APBD 2023. 

 
Sumber: BPS 

Grafik II.12. Pertumbuhan Transportasi Barang berdasarkan Moda 

Transportasi 

 

LU Penyediaan Akomodasi & Makanan dan 

Minuman (Akmamin) 

Kinerja LU Akmamin pada triwulan III 2022 diprakirakan 

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Perbaikan ditopang oleh terus meningkatnya mobilitas 

masyarakat, terutama aktivitas pariwisata domestik, seiring 

terkendalinya COVID-19. Peningkatan tersebut tercermin 

dari tingkat kedatangan penumpang domestik di sejumlah 

bandara utama yang terjaga tinggi. Kunjungan wisatawan 

mancanegara (wisman) yang meningkat juga turut 

menopang kinerja LU Akmamin. Selain itu, pembukaan 

berbagai destinasi wisata, serta penyelenggaran sejumlah 

kegiatan Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions 

(MICE) internasional seperti di Balinusra juga turut 

mendorong perbaikan kinerja LU Akmamin lebih lanjut. 

Selanjutnya, kinerja pelaku usaha yang bergerak di sektor 

food and beverages juga mengonfirmasi perbaikan kinerja 

dibandingkan periode sebelumnya yang didukung oleh 

pelonggaran aturan mobilitas dan peningkatan 

antusiasme/animo masyarakat untuk dine-in di restoran. 

Perbaikan kinerja lebih lanjut berisiko tertahan seiring 

meningkatnya biaya bahan baku dan operasional sebagai 

dampak penyesuaian harga BBM dan kenaikan biaya 

transportasi, serta kewajiban booster bagi Pelaku Perjalanan 

Dalam Negeri (PPDN). Meski demikian, upaya pemerintah 

dalam pengendalian harga dan pasokan pangan diharapkan 

dapat berdampak positif untuk meminimalisir risiko 

tertahannya kinerja LU Akmamin lebih lanjut. 

Secara keseluruhan 2022, LU Akmamin diprakirakan 

tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, namun 

sedikit tertahan dari proyeksi sebelumnya. Perbaikan 

kinerja terutama didukung oleh peningkatan mobilitas 

terkait aktivitas pariwisata, seiring dengan pelonggaran 

kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) dan PPDN, sehingga mendorong permintaan travel 

domestik yang tetap kuat. Hal ini terkonfirmasi dari tingkat 

hunian hotel yang tercatat tinggi sampai dengan triwulan III 

2022, sejalan dengan penyelenggaraan berbagai event skala 

lokal, nasional, maupun internasional yang diselenggarakan 

secara luring, antara lain Gaikindo Indonesia International 

Auto Show (GIIAS), Pekan Raya Jakarta, Makassar 

International Eight Festival and Forum (F8), serta Moto GP di 

Mandalika. Lebih lanjut, momentum Hari Besar Keagamaan 

dan Nasional (HBKN) turut mendorong perbaikan 

permintaan akan kinerja LU ini secara cukup signifikan. Ke 

depan, periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 

diproyeksikan akan memberikan dampak yang serupa pada 

perbaikan kinerja LU Akmamin di triwulan IV 2022. 

Sementara itu, dari sisi wisatawan mancanegara (wisman), 

permintaan akan berwisata diprakirakan masih tetap tinggi 

didorong pelonggaran kebijakan mendapatkan akses visa, 

di tengah fenomena pent up demand pasca pandemi 

COVID-19 sehingga turut mendorong kinerja LU Akmamin 

untuk keseluruhan 2022. Berbagai perhelatan internasional 

yang masih akan berlangsung hingga akhir 2022, termasuk 

G20 Summit di Bali dan World Superbike Mandalika, serta 

mulai beroperasinya dan bertambahnya jadwal 

penerbangan internasional secara direct flight, juga 

diproyeksikan akan turut menopang kinerja LU Akmamin. 

Namun demikian, dampak lanjutan penyesuaian harga BBM 

dan kenaikan harga energi global perlu dicermati sebagai 

potensi risiko yang dapat menahan kenaikan kinerja LU 

Akmamin lebih tinggi pada tahun 2022. 

LU Konstruksi 

Kinerja LU Konstruksi triwulan III 2022 diprakirakan 

membaik di hampir seluruh wilayah. Perbaikan ini 

terindikasi dari impor barang konstruksi (Grafik II.13) yang 

meningkat pada triwulan III 2022 sejalan dengan 

berlanjutnya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 

proyek Pemerintah Non-PSN di Sumatera, Balinusra, dan 

Kalimantan, serta berbagai proyek swasta di Jawa. 

Pembangunan infrastruktur konektivitas seperti Jalan Tol 

Trans Sumatera (JTTS) di Sumatera, Jalan Tol Cibitung-

Cilincing di Jawa, Pelabuhan Kijing di Kalimantan, serta 

sejumlah bendungan di Balinusra seperti Bendungan Sidan 

dan Bendungan Tamblang diprakirakan masih sesuai target. 

Selain itu, pembangunan beberapa Kawasan Industri (KI) di 

Sumatera, Kalimantan, dan Jawa seperti KI Tanjung Enim, KI 

Hijau Indonesia Tanah Kuning beserta pembangkit listrik 

pendukung, dan KI Batang juga diakselerasi dengan target 

penyelesaian pada tahun 2022. Lebih lanjut, sejumlah 

proyek swasta, khususnya di Jawa, turut mendorong kinerja 
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LU Konstruksi pada triwulan III 2022 seperti pembangunan 

smelter tembaga di Gresik, pabrik baterai EV di Karawang, 

dan pabrik petrokimia di Cilegon. Di sisi lain, perbaikan LU 

Konstruksi lebih lanjut tertahan seiring terhambatnya 

sejumlah PSN di Sulampua seperti kawasan industri, kereta 

api, dan pelabuhan, serta beberapa proyek besar lainnya 

seperti pengembangan area pertambangan dan 

pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Meski demikian, 

berlanjutnya beberapa proyek multiyear seperti 

pengembangan KI Weda Bay di Maluku Utara menahan 

perlambatan kinerja LU Konstruksi Sulampua lebih lanjut. 

 
 Sumber: Bank Indonesia 

Grafik II.13. Nilai Impor Barang Konstruksi 

 

Secara keseluruhan 2022, LU Konstruksi diprakirakan 

tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. 

Tertundanya penyelesaian sejumlah PSN, khususnya di Jawa 

dan Sulampua, diprakirakan menahan perbaikan kinerja LU 

Konstruksi di tengah peningkatan biaya input dan suku 

bunga. Di Jawa, sejumlah PSN jalan tol dan bendungan, 

serta LRT Jabodetabek ditargetkan selesai pada 2023, 

sejalan dengan penurunan anggaran infrastruktur 

pemerintah daerah di Jawa. Selain itu, kenaikan biaya tenaga 

kerja sebagai dampak lanjutan kenaikan harga BBM juga 

menahan kinerja LU Konstruksi di Jawa. Penundaan 

penyelesaian PSN juga terjadi di Sulampua, yaitu Kawasan 

Industri Pulau Obi dan Kereta Api Makassar-Parepare yang 

terkendala isu perizinan lahan, serta Pelabuhan Likupang 

dan Makassar Port akibat beberapa kendala internal 

korporasi. Di Balinusra, tertahannya kinerja LU Konstruksi 

pada 2022 antara lain diakibatkan telah selesainya 

pembangunan proyek strategis utama dan pendukung 

Mandalika, di samping penundaan proyek pembangunan 

smelter tembaga dan Bendungan Sidan hingga tahun 2023. 

Sementara itu, di Kalimantan pengerjaan proyek multiyear 

di antaranya Waduk Sepaku Semoi dan Jembatan Pulau 

Balang terhambat sejumlah kendala terkait kondisi 

infrastruktur pendukung yang belum memadai dan status 

pembebasan lahan. Kendati demikian, pada September 

2022 terdapat 19 proyek infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) 

yang memulai tahap pembangunan awal sehingga 

berpotensi mendukung kinerja LU Konstruksi. Sementara di 

Sumatera, penurunan pagu anggaran infrastruktur 

pengairan serta kenaikan biaya bahan baku menahan 

perbaikan kinerja LU Konstruksi lebih lanjut, meskipun tetap 

tumbuh tinggi seiring kemajuan pembangunan PSN yang 

sesuai target dan percepatan sejumlah proyek swasta di 

wilayah tersebut. 

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan 

Uang Rupiah 
Implementasi ekonomi dan keuangan digital terus 

meningkat pada triwulan III 2022, didorong oleh 

perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital. 

Hal ini tercermin dari transaksi digital banking yang tetap 

kuat di tengah tantangan tekanan inflasi domestik, yakni 

tumbuh 29,5% (nom, yoy) pada triwulan III 2022 (Grafik 

II.14). Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya 

akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja 

daring, serta kemudahan dan akselerasi pada digital 

banking. Sejalan dengan kondisi tersebut, nilai transaksi 

melalui Uang Elektronik (UE) pada triwulan III 2022 

mengalami peningkatan hingga 35,8% (nom, yoy). Lebih 

lanjut, nilai transaksi melalui Alat Pembayaran dengan 

Menggunakan Kartu (APMK), khususnya kartu ATM/Debit, 

tumbuh 30,3% (nom, yoy). Adapun transaksi ritel melalui 

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada 

triwulan III 2022 secara nominal tercatat tumbuh 8,8% (yoy). 

Sementara itu, transaksi nilai besar melalui Sistem BI Real 

Time Gross Settlement (RTGS) mengalami kontraksi sebesar 

6,9% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mencatat 

pertumbuhan. 

 
Sumber: Bank Indonesia 

Grafik II.14. Transaksi Digital Banking 

 

Bank Indonesia bersama Kementerian/Lembaga terkait 

terus mendorong inovasi digitalisasi sistem 

pembayaran, termasuk melalui peluncuran Kartu Kredit 

Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QR Code 

Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara. KKP Domestik 

menghadirkan skema pembayaran kredit untuk 

memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah yang 

diproses secara domestik, dikembangkan melalui 

mekanisme QRIS. Sejalan dengan program pemerintah 

melalui aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia 
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(GBBI), KKP Domestik dapat digunakan di lebih dari 21 juta 

merchant QRIS yang akan terus bertambah, serta dapat 

memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui 

platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 

antara lain Toko Daring. Selanjutnya, sebagai upaya untuk 

meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat stabilitas 

makroekonomi melalui penggunaan mata uang lokal yang 

lebih luas, QRIS Antarnegara telah diluncurkan sebagai 

cross-border QR payment linkage. Pada tahap pertama, QRIS 

Antarnegara ini diterapkan antara Indonesia dengan 

Thailand yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem 

pembayaran dari kedua negara. Di samping itu, di domestik 

Bank Indonesia akan terus mengakselerasi akseptasi QRIS 

yang masih terus tumbuh secara signifikan. Hal ini terlihat 

dari peningkatan transaksi QRIS secara nominal maupun 

volume sampai dengan triwulan III 2022 (Grafik II.15) 

dengan total volume sebesar 111,8 juta transaksi dan 

nominal sebesar Rp 10,9 T pada September 2022.  

 
Sumber: Bank Indonesia 

Grafik II.15. Transaksi QRIS 

 

Sementara itu, di sisi uang tunai, Uang Kartal Yang 

Diedarkan (UYD) hingga triwulan III 2022 meningkat sebesar 

7,6% (yoy). Bank Indonesia senantiasa memastikan 

ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di 

seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), termasuk mengedarkan ketujuh pecahan 

Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 yang secara resmi 

berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan di NKRI bertepatan 

pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77, 17 Agustus 

2022. 

Inflasi Daerah 
Inflasi IHK di seluruh wilayah Indonesia meningkat pada 

triwulan III 2022 sejalan dengan kebijakan penyesuaian 

harga BBM dan peningkatan permintaan secara gradual. 

Secara nasional, inflasi IHK pada triwulan III 2022 sebesar 

5,95% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2022 sebesar 4,35% 

(yoy), dan berada di atas rentang sasaran inflasi IHK 

nasional. Peningkatan tekanan inflasi terjadi di semua 

wilayah dengan realisasi inflasi tertinggi berada di wilayah 

Sumatera dan Balinusra masing-masing sebesar 6,94% (yoy) 

dan 6,86% (yoy). Disparitas inflasi secara spasial melebar, 

dengan inflasi tertinggi di Sumatera Barat sebesar 8,50% 

(yoy) dan terendah di Maluku Utara sebesar 4,52% (yoy). 

Secara disagregasi, realisasi inflasi pada Triwulan III 2022 

disumbang oleh peningkatan inflasi pada kelompok 

administered prices (AP) dan inti di seluruh wilayah. 

Sementara itu, inflasi volatile foods (VF) menurun di 

mayoritas wilayah seiring panen raya di sentra produksi, 

kecuali di Sulampua. Berlanjutnya peningkatan inflasi VF di 

Sulampua dipengaruhi oleh hasil panen, khususnya 

hortikultura, yang masih terbatas.  

Inflasi kelompok inti meningkat seiring kenaikan 

permintaan domestik secara gradual di semua wilayah 

di tengah peningkatan mobilitas, serta tekanan harga 

komoditas global yang masih tinggi dan nilai tukar yang 

cenderung depresiatif. Berdasarkan komoditasnya, 

peningkatan inflasi inti terutama disumbang oleh kenaikan 

harga komoditas sewa dan kontrak rumah serta pendidikan, 

khususnya di willayah Jawa dan Sumatera, seiring perbaikan 

mobilitas masyarakat dan pemberlakuan work from office 

(WFO) dan Pertemuan Tatap Muka (PTM) untuk sekolah dan 

perkuliahan yang semakin meningkat. Kenaikan harga 

komoditas mobil dan sabun detergen bubuk/cair turut 

mendorong peningkatan inflasi inti di semua wilayah karena 

berakhirnya diskon PPnBM mobil dan tingginya harga crude 

palm oil (CPO) sebagai bahan baku aneka sabun. Selain itu, 

harga komoditas nasi dengan lauk dan kue kering 

berminyak juga meningkat di semua wilayah sejalan dengan 

harga pangan yang masih tinggi. Tekanan inflasi yang lebih 

tinggi tertahan oleh moderasi harga emas perhiasan sejalan 

dengan pergerakan harga emas global. 

Inflasi kelompok VF secara nasional lebih rendah 

dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh 

penurunan inflasi VF di hampir semua wilayah kecuali 

Sulampua. Berdasarkan komoditasnya, perkembangan 

tersebut terutama disumbang oleh penurunan harga 

komoditas hortikultura, khususnya aneka cabai dan bawang 

merah, dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kondusif bagi 

produksi sehingga mendorong perbaikan pasokan di 

wilayah sentra maupun nonsentra. Selain itu, harga minyak 

goreng juga mengalami penurunan seiring harga CPO 

global yang berangsur melambat, sehingga berkontribusi 

menurunkan inflasi VF pada triwulan laporan. Sementara itu, 

Sulampua menghadapi gangguan produksi hortikultura 

lokal akibat cuaca buruk dan gagal panen di tengah 

permintaan dari luar daerah yang tinggi, sehingga 

meningkatkan tekanan inflasi VF. Secara nasional, 

penurunan inflasi VF lebih lanjut tertahan antara lain oleh 

inflasi komoditas beras serta daging dan telur ayam ras 

akibat berakhirnya panen gadu di sebagian besar wilayah 

dan harga pakan ternak yang masih tinggi.  
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Inflasi kelompok AP meningkat di semua wilayah. 

Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh dampak first 

round effect dari kebijakan penyesuaian harga BBM 

bersubsidi oleh Pemerintah pada awal September 2022. Hal 

tersebut terutama tercermin pada kenaikan sumbangan 

inflasi komoditas bensin, solar, angkutan dalam kota, 

angkutan kota antarprovinsi, dan tarif kendaraan online di 

semua wilayah. Kenaikan inflasi AP juga disebabkan oleh 

inflasi Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) akibat kenaikan 

harga jual eceran liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi 

di daerah, dan inflasi aneka rokok seiring berlanjutnya 

transmisi kenaikan cukai tembakau oleh produsen. 

Selanjutnya, inflasi komoditas angkutan udara (AU) 

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang 

dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas udara, harga 

avtur, dan airport tax di sejumlah bandara, di tengah 

terbatasnya supply armada. Meski demikian, tekanan inflasi 

AU pada akhir triwulan III 2022 sedikit tertahan didukung 

oleh penerapan kebijakan relaksasi biaya pelayanan jasa 

pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara 

(PJP4U) di bandara yang dikelola oleh Kementerian 

Perhubungan. 

Ke depan, inflasi tahun 2022 di seluruh wilayah 

diprakirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran 3,0±1% 

meski diprakirakan lebih rendah dari prakiraan awal. 

Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama dengan 

Pemerintah Pusat dan Daerah terus memperkuat sinergi 

kebijakan baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan 

untuk memastikan inflasi kembali ke sasarannya pada paruh 

kedua 2023. Respons bauran kebijakan moneter serta 

koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi 

Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat, antara 

lain melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan Gerakan 

Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai 

daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan 

pangan. 

Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 

2022 memberikan lima arahan kepada TPIP dan TPID 

dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan 

ketahanan pangan, untuk mendukung daya beli 

masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Pertama, 

memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah 

melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data 

detail. Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) 

guna mengurangi disparitas pasokan dan harga 

antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah 

surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk 

mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian 

inflasi. Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan 

memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah 

dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan 

menambah jumlah pesawat. Keempat, mengoptimalkan 

penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk 

mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Kelima, 

mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi daerah. Untuk mendukung hal tersebut, upaya 

pengendalian inflasi melalui sinergi TPIP dan TPID perlu 

terus diperkuat dan disertai dengan langkah konkret yang 

berfokus pada pengelolaan tekanan inflasi dari sisi pasokan 

dan mendorong produksi, untuk menekan risiko 

peningkatan tekanan inflasi ke depan.

 
Sumber: BPS, diolah 

Gambar II.2. Peta Inflasi Daerah Triwulan III 2022 (%yoy) 
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Prioritisasi Hilirisasi SDA untuk Memperkuat Struktur Industri 

Manufaktur 
 

Strategi penguatan struktur industri manufaktur perlu 

terus diperkuat melalui upaya hilirisasi produk sumber 

daya alam (SDA) untuk mendukung ekspor. Berdasarkan 

klasifikasi tingkat teknologi yang diperkenalkan oleh Lall, S. 

(2015), sekitar 55% produk ekspor Indonesia pada 2022 

dikategorikan sebagai primary products-resource based 

manufactures. Namun demikian, perbaikan profil ekspor 

mulai terjadi secara bertahap, tercermin dari peningkatan 

pangsa produk medium-high tech manufactures dari 22,6% 

pada 2018 menjadi 26,3% pada 2021 (Grafik II.16). 

Perkembangan tersebut merupakan dampak positif dari 

implementasi strategi hilirisasi yang dicanangkan oleh 

Pemerintah. 

 
Sumber: Bank Indonesia 

Grafik II.16. Profil Ekspor Komoditas Indonesia Berdasarkan 

Tingkat Teknologi 

 

 
Sumber: Bank Indonesia 

Grafik II.17. Profil Ekspor Komoditas Berdasarkan Spasial dan 

Tingkat Teknologi 

 

Perbaikan komposisi kinerja ekspor berdasarkan tingkat 

teknologi terjadi pada wilayah yang menerapkan 

strategi hilirisasi. Secara spasial, terlihat bahwa ekspor 

wilayah sudah mulai mengarah ke produk industri yang 

berteknologi menengah-tinggi, terutama di wilayah 

Sulampua, Jawa, dan Sumatera (Grafik II.17). Pergeseran 

profil ekspor tersebut terutama didukung oleh investasi 

terkait hilirisasi yang terus dilakukan. Sementara itu, di 

wilayah Balinusra dan Kalimantan, ekspor lebih didominasi 

oleh komoditas dan produk industri berteknologi rendah, 

sehingga upaya mendorong hilirisasi pada kedua wilayah 

tersebut perlu terus diperkuat agar ekspor dapat bergeser 

ke produk industri yang berteknologi menengah-tinggi. 

Penguatan hilirisasi ke depan dapat diarahkan lebih 

lanjut kepada produk yang lebih kompleks, 

disinkronkan dengan prospek permintaan global dan 

ketersediaan endowment. Sebagai tahap awal, identifikasi 

komoditas SDA yang perlu diprioritisasi dilakukan dengan 

menganalisis pohon industri dari hulu, antara, hingga hilir 

yang berkaitan dengan proses hilirisasi (Gambar II.3). 

Beberapa komoditas utama tersebut, antara lain bauksit, 

nikel, batubara, tembaga, Crude Palm Oil (CPO), dan minyak. 

Secara umum, proses hilirisasi komoditas telah berjalan 

dengan baik, terutama pada komoditas CPO dan nikel 

hingga tahapan industri antara. Hilirisasi produk CPO telah 

berkembang dari sisi hulu sampai dengan hilir. Produsen 

domestik telah mampu memproses produk turunannya 

sampai dengan komoditas Fatty Acid Methyl Ester (FAME) 

yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku biodiesel. 

Selain itu, industri domestik juga telah mengolah CPO 

menjadi olein dan stearin yang selanjutnya digunakan 

sebagai bahan baku berbagai produk makanan dan 

minuman (mamin) olahan. 

Selain CPO, hilirisasi komoditas nikel telah berkembang 

dengan cukup pesat didukung oleh kebijakan 

pemerintah. Penerapan aturan larangan ekspor bijih nikel 

oleh Pemerintah yang dimulai sejak 1 Januari 2020 telah 

berhasil mendorong ekspor produk turunan nikel yang 

bernilai tambah tinggi. Produk turunan bijih nikel yang telah 

berjalan dari sisi hulu, meliputi pengolahan menjadi produk 

antara dalam bentuk Nickel Pig Iron (NPI), Mixed Hydroxide 

Precipitate (MHP) dan Nickel Matte. Namun demikian, 

hilirisasi dari produk antara menuju hilir masih perlu 

didorong karena saat ini belum tersedia hilirisasi produk 

Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan Nickel Matte untuk 

menjadi baterai Electric Vehicle (EV) yang selanjutnya 

digunakan dalam mobil listrik. Sementara itu, industri 

domestik telah mampu mengolah produk NPI menjadi 

stainless steel, namun sebagian besar diekspor karena faktor 

afiliasi produsen dalam negeri dengan perusahaan induk di 
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luar negeri. Ketersediaan produk yang terbatas ini 

menyebabkan produsen belum mampu memenuhi 

permintaan industri otomotif, terutama bagian 

chassis/body, spare part, dinamo (motor gerak) dan mesin 

domestik. Produk-produk tersebut masih harus dipenuhi 

dari impor, sehingga belum dapat mendukung industri 

otomotif dalam negeri secara signifikan. 

 
Sumber: Bank Indonesia, diolah 

Gambar II.3. Pemetaan Hilirisasi Komoditas SDA Utama 

 

Strategi hilirisasi selain didorong untuk meningkatkan 

ekspor bernilai tambah tinggi, juga perlu untuk 

mendukung substitusi impor di tengah prospek 

permintaan produk EBT. Upaya hilirisasi telah berdampak 

positif pada perbaikan profil ekspor Indonesia menuju 

kategori medium-high tech manufactures. Perbaikan 

tersebut sejalan dengan pengembangan produk yang 

dihasilkan melalui hilirisasi dalam rangka menopang 

struktur ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi. Hilirisasi 

juga menjadi upaya untuk mendukung permintaan 

domestik, termasuk substitusi impor, mengingat kapasitas 

industri yang masih relatif terbatas menyebabkan sebagian 

kebutuhan domestik dipenuhi melalui impor. Melalui upaya 

hilirisasi ke produk antara dan hilir, diharapkan 

ketergantungan produk impor menjadi lebih berkurang dan 

tergantikan oleh produk dalam negeri. Selain itu, strategi 

hilirisasi telah sejalan dengan perubahan lanskap ekonomi 

global menuju ekonomi sirkular dan mendukung prospek 

permintaan terhadap produk Energi Baru Terbarukan (EBT) 

(Gambar II.4). Ke depan, kebutuhan produk EBT diprakirakan 

semakin kuat sehingga turut mendorong peningkatan 

permintaan hasil olahan produk mineral logam yang 

menjadi salah satu input produksinya. Dalam 

mengantisipasi perkembangan tersebut, maka Indonesia 

yang memiliki potensi cadangan nikel, tembaga, dan bauksit 

dalam jumlah besar perlu memanfaatkan peluang yang ada 

melalui penguatan strategi hilirisasi. 

 
Keterangan: warna menunjukkan pentingnya mineral dalam 

teknologi terkait; : tinggi; : sedang; : rendah.  

*Cadangan bauksit (bahan baku aluminium) 

Sumber: International Energy Agency, 2021; United States Geological 

Survey. 
Gambar II.4. Hilirisasi Mendukung Prospek Permintaan Produk 

EBT 

 

Sejumlah tantangan perlu menjadi perhatian dalam 

rangka mengakselerasi strategi hilirisasi SDA. Pertama, 

upaya mendukung akselerasi hilirisasi perlu 

mempertimbangkan kondisi ketersediaan cadangan, 

perkembangan teknologi baru, serta perkembangan 

kebijakan negara lain. Pada komoditas nikel, operasional 

smelter yang terus bertambah membayangi ketahanan 

cadangan. Sementara itu, perkembangan teknologi terbaru, 

salah satunya baterai Lithium Ferro-Phosphate (LFP) berisiko 

pada hilangnya momentum permintaan baterai yang 

berbasis nikel. Di samping itu, faktor eksternal melalui 

kebijakan negara lain, termasuk insentif Inflation Reduction 

Act (IRA) yang mendorong banyaknya investasi 

pengembangan baterai EV dan EV ke Amerika Serikat, 

berpotensi mengubah peta persaingan pengembangan 

baterai EV dan EV global. Kedua, perluasan hilirisasi perlu 

dilakukan ke komoditas mineral nonlogam. Hal ini 

disebabkan oleh komoditas tersebut juga diperlukan dalam 

hilirisasi produk berteknologi menengah-tinggi untuk 

pengembangan EBT. Hingga tahun 2022, komoditas mineral 

nonlogam Indonesia masih banyak diekspor dengan proses 

pengolahan yang minimal. Oleh karenanya, diperlukan 

peguatan pengelolaan terhadap komoditas mineral 

nonlogam yang tersedia sejalan dengan upaya hilirisasi. 

Ketiga, diperlukan re-prioritisasi pengembangan industri 

dalam jangka menengah-panjang. Selain 

mempertimbangkan tren global dan perkembangan faktor 

eksternal, re-prioritisasi pengembangan industri tersebut 

juga perlu diselaraskan dengan penentuan prioritas industri 

pada penyesuaian Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional (RIPIN). Penyelarasan tersebut perlu disertai pula 

dengan penentuan mineral kritis untuk menjaga 

ketersediaan bahan baku. 

Berbagai kendala lain turut berisiko menghambat 

pengembangan hilirisasi SDA, termasuk keterbatasan 

pembiayaan dalam negeri. Tantangan tersebut dapat 
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dilihat melalui framework analisis 3P, yakni Perbaikan Faktor 

Produksi (P1), Pengaturan dan Kelembagaan (P2), dan 

Promosi dan Kerjasama Perdagangan (P3). Beberapa 

kendala pada aspek P1 mencakup mismatch kualitas 

produk, industri hilir yang belum banyak tersedia, nilai 

tambah olahan smelter tembaga yang minim, kapasitas dan 

teknologi produksi UMKM yang terbatas, transition cost 

yang tinggi, pemanfaatan teknologi Step Temperature Acid 

Leaching (STAL) yang belum optimal, insentif harga gas 

industri yang terbatas, serta kendala tarif impor. Selain itu, 

kendala pembiayaan juga menghambat perbaikan faktor 

produksi pada hilirisasi SDA, seperti terbatasnya minat 

pembiayaan perbankan domestik untuk pembangunan 

smelter dan pengembangan kapasitas Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) yang masih rendah, serta beban biaya 

bunga yang masih tinggi. Pada aspek P2, kendala hilirisasi 

SDA yang dihadapi di antaranya belum terdapat harga 

patokan mineral untuk beberapa komoditas (antara lain 

limonite), pengelolaan limbah High Pressure Acid Leaching 

(HPAL)/tailing yang belum optimal, dan pemanfaatan 

produk hilir (antara lain baterai EV, dan katoda) yang masih 

rendah. Sementara itu, kendala hilirisasi SDA pada aspek P3, 

antara lain berlakunya kebijakan tarif antidumping, 

pemanfaatan produk domestik yang masih minim, dan 

hilirisasi ke produk EBT yang belum optimal. 

Sejalan dengan urgensi akselerasi dan perluasan hilirisasi 

SDA, serta mempertimbangkan masih terdapat sejumlah 

kendala struktural, maka dibutuhkan penguatan substansi 

koordinasi kebijakan dari berbagai pihak secara sinergis. 

Fokus kebijakan untuk mendorong pengembangan hilirisasi 

yang perlu dilakukan tersebut di antaranya menentukan 

industri prioritas jangka menengah-panjang yang 

diselaraskan dengan penyesuaian RIPIN dan penentuan 

mineral kritis, serta mendorong pembiayaan untuk 

mendukung hilirisasi.
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BAGIAN 3 

Isu Strategis: Peningkatan Pembiayaan dalam Mendukung 

Akselerasi Pemulihan dan Penguatan Ketahanan Sektor Prioritas 
 

Pemulihan ekonomi terus berlangsung, meski dibayangi 

berbagai tantangan di tingkat global dan domestik. 

Seiring melandainya kasus COVID-19, perekonomian 

Indonesia berangsur pulih dengan pertumbuhan yang 

cukup tinggi, yaitu sebesar 5,44% (yoy) pada triwulan II 

2022. Kendati demikian, pemulihan tersebut dibayangi 

sejumlah risiko, baik dari sisi global maupun domestik. Di 

sisi global, dinamika ekonomi global diwarnai oleh risiko 

stagflasi dan resesi yang semakin tinggi, yang berpotensi 

memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik. Konflik 

geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum mereda 

menyebabkan disrupsi pada rantai pasok, yang memicu 

kelangkaan dan peningkatan harga komoditas, sehingga 

meningkatkan inflasi di banyak negara. Selain itu, berbagai 

bank sentral di belahan dunia melakukan pengetatan 

kebijakan moneter, yang berdampak pada melemahnya 

nilai tukar mata uang di sebagian besar negara berkembang 

dan meningkatnya risiko pasar keuangan global. Dari sisi 

domestik, sejumlah tantangan perekonomian antara lain 

bersumber dari belum meratanya pemulihan ekonomi baik 

secara spasial maupun sektoral, meningkatnya tekanan 

inflasi, serta perbaikan kinerja ekspor yang masih ditopang 

komoditas sumber daya alam (SDA) sehingga rentan 

terhadap fluktuasi harga komoditas. 

Dalam menghadapi tantangan sebagaimana tersebut di 

atas, diperlukan akselerasi pemulihan Sektor Prioritas 

dengan dukungan pembiayaan dari perbankan. Saat ini, 

fungsi intermediasi perbankan berada dalam tren 

meningkat dengan pertumbuhan kredit sebesar 11% (yoy) 

pada September 2022. Hingga akhir tahun, pertumbuhan 

kredit diprakirakan terus meningkat seiring dengan kinerja 

dan ekspansi sektor usaha yang masih tumbuh tinggi. 

Sementara itu, risiko kredit perbankan pada periode yang 

sama juga relatif terjaga dengan nonperforming loan (NPL) 

sebesar 2,78% dan loan at risk (LaR) sebesar 15,91%, 

membaik dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing 

sebesar 3,22% dan 21,58%. Namun, di tengah kinerja usaha 

yang membaik dan risiko kredit yang terjaga, perbankan 

masih memiliki persepsi risiko yang tinggi terutama 

terhadap sejumlah sektor yang masih terdampak atau 

belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, sehingga akses 

pembiayaan menjadi relatif terbatas. Selain itu, dengan 

kinerja yang belum pulih, pembiayaan di sejumlah sektor 

membutuhkan dukungan kebijakan restrukturisasi kredit 

guna memberi ruang bagi pemulihan sektor dimaksud. 

Perkembangan Terkini Sektor Prioritas 

Terdampak Pandemi 
Secara nasional, kinerja korporasi di Sektor Prioritas 

terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari tingkat 

penjualan dan capital expenditure (capex) yang masih tinggi 

hingga triwulan III 2022. Sejalan dengan perkembangan 

tersebut, risiko scarring di mayoritas Sektor Prioritas 

membaik. Per Agustus 2022, hanya terdapat 3 (tiga) sektor 

yang masih tergolong mengalami scarring, yaitu industri 

kulit dan alas kaki, hotel dan restoran, serta transportasi 

udara. Meskipun tergolong mengalami scarring, prospek 

dari sektor-sektor tersebut diprakirakan membaik, seiring 

stabilnya kinerja ekspor industri kulit dan alas kaki, tingkat 

hunian kamar hotel bintang 5 yang terus pulih, dan jumlah 

penumpang transportasi udara yang terus meningkat. Ke 

depan, kinerja Sektor Prioritas tetap perlu dijaga di tengah 

risiko stagflasi yang berpotensi menghambat pemulihan 

Sektor Prioritas. 

Dari sisi perbankan, pembiayaan ke Sektor Prioritas 

meningkat. Secara umum, meningkatnya pertumbuhan 

kredit didukung oleh membaiknya risk appetite perbankan, 

tercermin dari melonggarnya persyaratan kredit seperti 

agunan, plafon dan suku bunga kredit. Meskipun demikian, 

secara spasial, perkembangan positif tersebut tidak terjadi 

di seluruh wilayah, di mana pertumbuhan kredit di wilayah 

Balinusra masih lebih rendah dibandingkan periode pra-

pandemi (Grafik III.1). Sementara itu secara sektoral, 

terdapat beberapa Sektor Prioritas dengan risiko kredit yang 

masih persisten tinggi, yang berpotensi memengaruhi 

kesinambungan pembiayaan perbankan dalam rangka 

pemulihan Sektor Prioritas tersebut. 

 
Grafik III.1. Pertumbuhan Kredit Spasial (yoy) 
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Grafik III.2. Kuadran Risk Score Sektoral 

 

Terdapat 7 (tujuh) Sektor Prioritas yang masih memiliki 

risiko kredit tinggi. Berdasarkan kinerja kredit yang di-

restrukturisasi2 (Grafik III.2), Sektor Prioritas dengan risiko 

kredit tinggi adalah industri kulit dan alas kaki, industri 

mesin dan perlengkapan, industri TPT, angkutan sungai dan 

danau, hotel dan restoran, pergudangan dan jasa 

penunjang pos dan kurir, serta transportasi udara. Tingginya 

risiko kredit restrukturisasi tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti menurunnya permintaan global 

karena ekonomi global yang melemah, serta kenaikan harga 

komoditas. Selain itu, terdapat sektor yang masih dalam 

pengamatan yaitu sektor konstruksi, sejalan dengan kinerja 

keuangan korporasi di sektor tersebut masih belum 

membaik dengan LaR dan Debt to EBITDA yang belum pulih. 

Tantangan Pembiayaan Sektor 

Prioritas dengan Risiko Kredit Tinggi 
Proses pemulihan sektor prioritas, khususnya sektor 

dengan risiko kredit restrukturisasi tinggi, dibayangi 

sejumlah tantangan. Pada industri alas kaki, persepsi risiko 

perbankan masih tinggi, khususnya bank BUMN, tercermin 

dari suku bunga kredit bank BUMN yang lebih tinggi dari 

perbankan swasta dan asing. Di sisi lain, penyaluran kredit 

pada sektor hotel dan restoran di Balinusra masih belum 

kembali pada kondisi pra-pandemi, utamanya dipengaruhi 

oleh tingginya NPL dan LaR, yang berdampak pada 

perkembangan penjaminan kredit restrukturisasi yang 

stagnan. Tantangan lainnya dalam pembiayaan Sektor 

Prioritas terkait dengan adanya informasi asimetris antara 

perbankan dan dunia usaha. 

Perbankan memiliki pertimbangan khusus dalam 

memberikan perpanjangan restrukturisasi terhadap 

debiturnya. Dalam memitigasi risiko kredit, bank 

cenderung selektif dalam memberikan perpanjangan 

restrukturisasi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan 

bank: Pertama, debitur dianggap mampu bertahan dan 

                                                           
2 Diukur dari risk score, di mana suatu sektor dianggap berisiko jika 

memiliki outstanding restrukturisasi, share kredit restrukturisasi, dan 

NPL restrukturisasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya 

memiliki prospek usaha yang baik meskipun memerlukan 

tambahan waktu untuk pemulihan usahanya. Kedua, 

penyebab cashflow debitur terganggu adalah hambatan 

yang bersifat sementara (lockdown, disrupsi pada rantai 

pasok, penundaan proyek karena restriksi mobilitas, dan 

sebagainya). Ketiga, debitur memiliki track record yang baik, 

dilihat dari karakter dan kinerja usahanya, serta hubungan 

yang baik dengan bank. 

Penguatan Ketahanan Sektor Prioritas 

melalui Pembiayaan Hilirisasi 
Momentum pemulihan ekonomi perlu dijaga dengan 

meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor 

prioritas. Hilirisasi diharapkan dapat mengurangi 

kerentanan Sektor Prioritas terhadap fluktuasi harga 

komoditas dan rantai pasok global. Strategi hilirisasi 

merupakan salah satu fokus utama dalam RPJMN 2020-

2024, dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas 

pada sektor dengan kontribusi besar pada perekonomian. 

Strategi hilirisasi dilakukan melalui hilirisasi industri, 

khususnya pada sektor pertanian, mineral, dan tambang. 

Peningkatan nilai tambah sektor prioritas melalui hilirisasi 

pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan 

nasional, devisa hasil ekspor, serta menambah lapangan 

pekerjaan dan trickle-down effect pada sektor lainnya. 

Pemerintah mendorong hilirisasi industri bernilai 

tambah melalui serangkaian kebijakan. Guna 

mendukung pengembangan hilirisasi di dalam negeri, 

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan 

ekspor bahan baku. Kebijakan tersebut didukung oleh 

insentif fiskal, seperti pemberian fasilitas bea impor, tax 

holiday, dan tax allowance, serta insentif nonfiskal 

sebagaimana diatur dalam Perpres No. 10 Tahun 2021 

berupa kemudahan izin usaha dan jaminan ketersediaan 

bahan baku. Di samping itu, Pemerintah turut menjamin 

kepastian permintaan domestik, di mana APBN untuk 

belanja barang dan modal dapat dioptimalkan sebagai 

peluang pasar produk dalam negeri. 

Pembiayaan hilirisasi sektor pertambangan utamanya 

bersumber dari utang luar negeri (ULN). Korporasi sektor 

hilir pertambangan mencatatkan kinerja yang baik, antara 

lain tercermin dari penerimaan pajak sektor alloy steel dan 

peralatan listrik yang meningkat sepanjang 5 (lima) tahun 

terakhir. Sejalan dengan kinerja yang positif tersebut, minat 

investasi asing terhadap korporasi yang melakukan hilirisasi 

terus meningkat. Namun, pembiayaan hilirisasi untuk sektor 

pertambangan masih didominasi ULN, di mana pada 
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triwulan I 2022, sebanyak 23 korporasi smelter memperoleh 

pembiayaan dari ULN sebesar Rp28,9 triliun dan utang 

dalam negeri (UDN) sebesar Rp4,5 triliun. Terbatasnya 

investasi PMDN antara lain dipengaruhi oleh besarnya biaya 

investasi smelter, di samping keunggulan pembiayaan ULN 

seperti pricing suku bunga yang lebih menarik (Boks 4: 

Pembiayaan Hilirisasi Pertambangan di Sulampua). 

Sektor pertanian (kelapa sawit) dengan ekosistem 

hilirisasi yang mature memiliki proporsi pembiayaan 

domestik yang lebih tinggi dibandingkan sektor 

pertambangan. Pada triwulan II 2022, sumber pembiayaan 

10 (sepuluh) korporasi kelapa sawit terbesar di Indonesia 

didominasi UDN, dengan UDN sebesar Rp99,42 triliun dan 

ULN sebesar Rp10,68 triliun (Grafik III.3). Hal ini dikarenakan 

bank telah memiliki pemahaman yang baik terhadap 

potensi dan risiko dari komoditas kelapa sawit dan industri 

olahannya, didukung kinerja korporasi komoditas kelapa 

sawit yang terus membaik dengan prospek ekspansi usaha 

yang positif. Selain itu, perbankan cenderung membiayai 

proyek hilirisasi kelapa sawit karena memiliki struktur rantai 

pasok yang sustainable dan end-to-end. Industri kelapa 

sawit yang sudah terintegrasi dari upstream (tandan buah 

segar yang dikelola oleh perusahaan maupun swadaya 

petani), mainstream (pengolahan CPO, Crude Palm Kernel 

Oil, Produk Refinary), hingga downstream (makanan, 

oleochemical, hingga FAME untuk biodiesel) menarik minat 

pembiayaan dari perbankan domestik. 

 
Grafik III.3. Sumber Pembiayaan Top 10 Korporasi Kelapa Sawit 

 

Skema Pembiayaan Hilirisasi ke Sektor 

Pertanian dan Pertambangan 
Perbankan telah memberikan pembiayaan ke sektor 

pertanian, khususnya kelapa sawit, secara terintegrasi 

(hulu – hilir). Pada hilirisasi kelapa sawit, bank menyalurkan 

kredit ke segmen korporasi beserta segmen pendukungnya 

seperti Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), Industri Kecil 

Menengah (IKM), dan komersial. Umumnya, terdapat dua 

skema pembiayaan dalam hilirisasi kelapa sawit (Gambar 

III.1). Pertama adalah skema Avalist Line, di mana bank 

membiayai Plasma melalui kredit yang diberikan kepada 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS), untuk disalurkan ke Plasma dalam 

bentuk sarana produksi (bibit, pupuk, dan sebagainya). 

Kedua, terdapat skema pembiayaan Value Chain Financing, 

di mana bank menyalurkan kredit kepada UMKM, Pabrik 

Kelapa Sawit (PKS), refinery, Kernel Crushing Plant (KCP), 

Perusahaan Oleochemicals, dan Perusahaan Biodiesel, atas 

dasar invoice dengan underlying berupa kontrak supplier 

maupun offtaker. Selain itu, bank turut memberikan fasilitas 

trade financing berupa Letter of Credit dan Surat Kredit 

Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada perusahaan di 

industri antara dan hilir untuk memasarkan produknya di 

pasar domestik dan ekspor (Boks 2: Model Pembiayaan 

Hilirisasi Kelapa Sawit di Sumatera). 

 
Gambar III.1. Skema Pembiayaan Hilirisasi Kelapa Sawit 

 

Sementara itu, pembiayaan hilirisasi sektor pertambangan 

umumnya masih dilakukan by project (tidak terintegrasi 

hulu-hilir) dan melibatkan sindikasi untuk pembangunan 

smelter karena besarnya kebutuhan investasi (Boks 3: 

Success Story Pembiayaan Hilirisasi Bauksit ke Alumina). 

Meski demikian, ke depan, sejalan dengan 

berkembangannya sektor hilir SDA terdapat potensi 

pemanfaatan skema pembiayaan lainnya termasuk value 

chain financing dalam pembiayaan hilirisasi sektor 

pertambangan (Boks 5: Mengoptimalkan Peran Pembiayaan 

dalam rangka Penguatan Value Chain Industri Petrokimia 

Nasional). 

Tantangan Perbankan dalam 

Pembiayaan Hilirisasi 
Pembiayaan hilirisasi menghadapi sejumlah tantangan 

dari sisi kompetensi dan kemampuan pembiayaan. Dari 

sisi kompetensi, pemahaman perbankan terhadap hilirisasi 

industri SDA masih terbatas, terutama dalam pembiayaan 

smelter, sehingga memerlukan pihak ketiga untuk 

melakukan due diligence kesinambungan dan ketersediaan 

bahan baku, relevansi teknologi, kesiapan sumberdaya 

manusia, demand jangka pendek dan panjang, serta 

AMDAL. Dari sisi pembiayaan, pembangunan smelter 

membutuhkan investasi jangka panjang yang besar dan 

umumnya dalam valuta asing sehingga bank tidak dapat 

melakukan pembiayaan sendiri melainkan sindikasi. Selain 

itu, tingkat return on investment pada sejumlah output 

industri hilir dianggap masih lebih rendah dibandingkan 

industri hulu. Dari sisi risiko pembiayaan, bank perlu 
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memastikan kelangsungan usaha debitur di tengah tenor 

investasi dan kredit yang relatif panjang. 

Manfaat Pembiayaan Hilirisasi bagi 

Perbankan 
Pembiayaan hilirisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir 

memberikan beberapa manfaat bagi perbankan. Dari 

perspektif perbankan, pembiayaan hilirisasi terintegrasi 

menawarkan risiko yang lebih rendah karena supplier dan 

buyer memperoleh dukungan komitmen dari perusahaan 

prinsipal sehingga terdapat kepastian pembiayaan untuk 

mendukung ketersediaan bahan baku dan permintaan. 

Lebih lanjut, dengan dukungan komitmen tersebut, bank 

dapat menawarkan pricing atau suku bunga yang lebih 

menarik bagi supplier maupun buyer. Risiko pembiayaan 

sektor SDA juga dapat dimitigasi melalui diversifikasi hulu 

hilir, khususnya saat terjadi fluktuasi harga komoditas. Di 

samping itu, bank dapat memperoleh akses informasi yang 

utuh dari hulu ke hilir, yang dapat menjadi early warning 

system apabila terdapat masalah pada debitur di dalam 

rantai pasok yang sama. Kinerja penjualan korporasi yang 

terintegrasi juga cenderung tumbuh lebih tinggi (Grafik III.4) 

sehingga pada gilirannya mendukung appetite bank dalam 

menyalurkan pembiayaan. 

 
Grafik III.4. Perkembangan Sales Korporasi Sawit (yoy) 

 

Dukungan Kebijakan untuk 

Meningkatkan Ketahanan dan 

Pembiayaan Hilirisasi Sektor Prioritas 
Momentum pemulihan dan penguatan sektor prioritas 

melalui kesinambungan pembiayaan Sektor Prioritas 

terdampak pandemi dan peningkatan kapasitas 

pembiayaan hilirisasi perlu terus didukung setidaknya 

melalui tiga aspek. Pertama, penguatan koordinasi lintas 

Kementerian dan Lembaga, otoritas, perbankan, dan 

lembaga keuangan non-bank lainnya guna mendorong 

pembiayaan bagi pemulihan (Boks 6: Peluang Pemulihan 

Sektor Pariwisata Balinusra melalui Pembiayaan Nonbank) 

dan hilirisasi Sektor Prioritas. Kedua, penguatan asesmen 

kebijakan makroprudensial akomodatif bagi pemulihan 

sektor terdampak pandemi. Ketiga, penguatan asesmen 

sektoral-spasial yang membutuhkan insentif atau 

perpanjangan restrukturisasi setelah POJK No. 48/POJK. 

03/2020 terkait relaksasi restrukturisasi kredit, yang akan 

berakhir pada tahun 2023. 

Tabel III.1. Usulan Koordinasi dalam Rangka Mendukung 

Pembiayaan ke Sektor Scarring dan Sektor yang didorong Hilirisasi 
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Model Pembiayaan Hilirisasi Kelapa Sawit di Sumatera 
 

Dukungan sektor perbankan dalam peningkatan nilai 

tambah komoditas kelapa sawit di Sumatera sangat 

diperlukan, terutama dari sisi pembiayaan. Hal ini tidak 

terlepas dari masih terbatasnya nominal pembiayaan 

perbankan pada sektor usaha hilirisasi komoditas kelapa 

sawit. Hingga Agustus 2022, nominal pembiayaan 

perbankan pada lapangan usaha terkait komoditas kelapa 

sawit tercatat sebesar Rp173,1 triliun, yang sebagian besar 

disalurkan pada sektor hulu (perkebunan kelapa sawit) 

dengan nominal sebesar Rp115,2 triliun atau 66,6% dari 

total kredit. Saat ini, terdapat beberapa model pembiayaan 

untuk mendorong kegiatan hilirisasi kelapa sawit, yaitu 

model pembiayaan by project (kemitraan dan sindikasi) dan 

model end-to-end. 

Pemanfaatan model pembiayaan by project berbasis 

kemitraan untuk mendorong ketersediaan bahan baku 

guna mendukung keberlanjutan hilirisasi. Saat ini, 

produktivitas perkebunan kelapa sawit di Sumatera, 

terutama perkebunan rakyat relatif rendah. Kebijakan untuk 

meningkatkan produktivitas dilakukan oleh pemerintah 

melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Perbankan 

mendukung realisasi program tersebut antara lain melalui 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berbasiskan 

kemitraan. Dalam model pembiayaan ini, perbankan 

menyalurkan KUR Peremajaan Sawit kepada Koperasi Unit 

Desa (KUD)/ Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) petani 

kelapa sawit (baik swadaya maupun plasma) yang telah 

melakukan kerja sama dengan perusahaan pengolahan 

sebagai off-taker TBS petani. 

Model pembiayaan berbasis sindikasi membantu 

penyaluran kredit hilirisasi kelapa sawit bernilai besar 

melalui mekanisme risk sharing. Tingginya kebutuhan 

dana untuk pembiayaan suatu proyek hilirisasi kelapa sawit, 

berpotensi mendorong penyaluran kredit suatu bank 

melewati Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain 

itu, terdapat risiko timbul dari pembangunan pabrik, 

terutama untuk produk baru, yang belum memiliki track 

record historis dan isu terkait lingkungan. Untuk memitigasi 

risiko tersebut, perbankan menyediakan fasilitas 

pembiayaan sindikasi, yang dapat menjadi alternatif 

perbankan untuk mendanai proyek bernilai besar dan risk 

sharing dengan bank lainnya. Dalam model pembiayaan ini, 

satu atau lebih bank akan menjadi lead untuk 

mengoordinasikan bank-bank partisipan. Di Sumatera, 

model pembiayaan tersebut sudah digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan pabrik midstream ataupun 

downstream kelapa sawit. 

Berbeda dengan pembiayaan by project, pembiayaan 

end-to-end merupakan model pembiayaan yang 

diberikan untuk keseluruhan rantai pasok hilirisasi 

kelapa sawit. Pembiayaan end-to-end ini dapat menjadi 

alternatif bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan 

di berbagai unit usaha pada berbagai level rantai pasok. 

Saat ini, terdapat 18 bank di Sumatera yang sudah terlibat 

dalam pembiayaan komoditas kelapa sawit dari hulu sampai 

hilir. Pada model pembiayaan ini, entry point perbankan 

adalah perusahaan inti (principal) yang merupakan nasabah 

existing perbankan dan selanjutnya perbankan membiayai 

perusahaan yang menjadi pemasok bahan baku dan penjual 

produk perusahaan. Perbankan menawarkan fasilitas 

pinjaman sesuai untuk setiap pihak yang terlibat dalam 

rantai pasok dan juga melakukan cross sell produk 

nonpembiayaan rantai pasok seperti layanan asuransi 

kesehatan, pembiayaan KPR/KPA pegawai, dan lain-lain. 

Dengan model pembiayaan end-to-end, perbankan dapat 1) 

menyalurkan kredit dengan lebih cepat karena simplifikasi 

proses asesmen risiko, 2) menyalurkan kredit dengan lebih 

aman karena off taker masing-masing debitur ada dalam 

satu rantai pasok, 3) mendorong fee-based income karena 

cross sell dan transaksi seluruh rantai pasok terpusat pada 

bank yang sama, dan 4) mendukung Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Pemerintah. Sedangkan untuk perusahaan, dapat 

memperoleh kredit dengan lebih cepat dan pricing yang 

lebih menarik.
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Success Story Pembiayaan Hilirisasi Bauksit ke Alumina 
 

Hilirisasi bauksit ke alumina saat ini sudah berkembang 

di Kalimantan. Dimulainya hilirisasi bauksit antara lain 

didorong implementasi UU no 4/2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) terkait 

pelarangan ekspor bahan mineral mentah mulai awal tahun 

2014. Sebagaimana komoditas pertambangan lainnya, 

kebijakan tersebut turut mendorong pengolahan bijih 

bauksit menjadi produk lanjutan dengan nilai tambah lebih 

tinggi. Perkembangan positif tersebut ditandai oleh 

pengembangan smelter grade alumina (SGA), antara lain di 

Kalimantan Barat. 

Kebutuhan pembiayaan smelter alumina di Kalimantan 

Barat cukup besar, sehingga pembiayaan dilakukan 

secara sindikasi. Skema pembiayaan tersebut antara lain 

dapat mengatasi masalah BMPK/legal lending limit, sharing 

risks, menggalang hubungan kerja sama antara kreditur 

sindikasi, dan meningkatkan pendapatan fee based. Realisasi 

investasi fase I dan II smelter mencapai masing – masing 

sebesar Rp9,05 triliun dan Rp6,49 triliun, dengan 70% 

pendanaan bersumber dari kegiatan financing dan 30% 

bersumber dari modal perusahaan induk. Terdapat bank 

domestik yang turut berpartisipasi dalam pembiayaan 

sindikasi term loan capacity dan working capital facility 

dengan total Rp10,9 triliun (Gambar III.2). 

 
Gambar III.2. Skema Pembiayaan Hilirisasi Alumina  

 

Ketertarikan bank domestik untuk ikut serta dalam 

pembiayaan smelter alumina didasarkan atas beberapa 

pertimbangan penting. Pertimbangan tersebut antara lain 

kinerja historis, track record kredit yang baik, serta kepastian 

ketersediaan supply bahan baku karena merupakan 

kelompok usaha yang memiliki tambang bauksit dengan 

total cadangan yang cukup tinggi. Selain itu, korporasi 

memiliki pembangkit listrik tersendiri sebagai pemasok 

energi, serta berpengalaman dalam bisnis value chain 

bauksit/alumina dari hulu-hilir. 

Beberapa aspek lain yang juga turut dipertimbangkan oleh 

perbankan antara lain: 

a) Karakter owner/group usaha secara historis.  

b) Kecukupan self-financing dari pemegang saham untuk 

pembangunan smelter.  

c) Kemampuan pemegang saham maupun kontraktor 

dalam pembangunan dan operasional smelter. 

d) Kondisi pasar dan proyeksi supply dan demand hasil 

produksi.  

e) Legalitas usaha yang telah sesuai dengan perundang-

undangan.  

f) Pengelolaan limbah sisa dari smelter, kecukupan raw 

material, ketersediaan listrik, dan kepastian off taker. 

Hilirisasi bauksit ke alumina tersebut merupakan kisah 

sukses implementasi kebijakan hilirisasi mineral, 

khususnya terkait keberhasilannya dalam melakukan 

transfer teknologi, meningkatkan nilai tambah komoditas 

dan ekspor, serta berkontribusi pada penghematan devisa 

negara. Proyek ini diawali dengan sinergi antara pihak 

penambang bijih bauksit di Kalimantan Barat, pembeli di 

Tiongkok, serta operator kapal pengangkut untuk 

mengantisipasi larangan ekspor bijih bauksit oleh 

Pemerintah Indonesia pada 2014. Faktor kesuksesan dari 

proyek ini antara lain berasal dari kepastian offtaker, baik 

dari pasar domestik (20%) maupun pasar ekspor (80%) 

sehingga mampu menarik pembiayaan untuk 

pembangunan smelter.

 



27 
 

LAPORAN NUSANTARA OKTOBER 2022 

 

 

 

BOKS 4 
 

 

Pembiayaan Hilirisasi Pertambangan di Sulampua 
 

Upaya hilirisasi pertambangan yang kuat mendukung 

prospek pertumbuhan ke depan. Dari aspek produksi, 

terdapat potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar di 

Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dan masifnya 

kapasitas produksi hilirisasi yang diprakirakan terus 

meningkat hingga tahun 2023. Dari aspek peraturan, 

kebijakan pelarangan ekspor minerba didukung oleh 

implementasi Online Single Submission (OSS) turut menjadi 

katalis percepatan hilirisasi di Sulampua. Tingginya 

permintaan pasar terhadap produk hilir nikel mendukung 

terjaganya kinerja korporasi di Sulampua. 

 
Sumber: BKPM 

Grafik III.5. Investasi PMA & PMDN Industri Pengolahan Logam 

Dasar 

 

Investasi hilirisasi nikel didominasi oleh investasi luar 

negeri. Perkembangan investasi PMA dan PMDN 

Pertambangan dan Industri Pengolahan Logam Dasar 

menunjukkan kinerja yang meningkat dalam 5 (lima) tahun 

terakhir. Meski demikian, investasi masih didominasi oleh 

PMA, terutama untuk industri pengolahan logam dasar 

(Grafik III.5). Terbatasnya investasi PMDN disebabkan oleh 

besarnya biaya investasi yang diperlukan untuk 

pembangunan smelter. Selain itu, pendanaan dari luar 

negeri memiliki beberapa keunggulan di antaranya terkait 

jangkauan pembiayaan, akseptasi lembaga 

keuangan/investor global, dan pasar keuangan yang 

mature. 

Upaya peningkatan pembiayaan oleh perbankan 

domestik telah dilakukan. Salah satu perusahaan hilirisasi 

nikel di Sulampua saat ini telah mendapatkan pembiayaan 

sebesar Rp 3,98 triliun untuk pembangunan 4 (empat) line 

smelter RKEF dengan kapasitas 252 ribu mt feronikel. Untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar, penyaluran 

kredit dilakukan melalui sindikasi bank BUMN dan BUMD. 

Pembiayaan dalam negeri juga berpeluang bagi akses 

produk keuangan dengan jangkauan yang lebih luas. 

Korporasi hilirisasi tambang di Sulampua awalnya 

mendapatkan pembiayaan dalam negeri untuk 

pembangunan smelter tembaga. Seiring kinerja perusahaan 

yang baik dan adanya kebutuhan pembiayaan, perusahaan 

menerbitkan global bonds senilai USD 3 miliar. Penerbitan 

bonds tersebut didukung oleh profil kredit debitur yang baik 

tercermin dari adanya kepercayaan perbankan dalam 

penyaluran kredit sindikasi untuk membiayai smelter. 

Berdasarkan lesson learned tersebut, penerbitan bond dapat 

menjadi alternatif pembiayaan korporasi dan perlu 

diimbangi dengan kepercayaan investor yang diperoleh 

berdasarkan audit rating investasi dari lembaga yang 

kredibel.
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 Mengoptimalkan Peran Pembiayaan dalam rangka Penguatan 

Value Chain Industri Petrokimia Nasional 
 

Supply Chain Financing (SCF) cocok digunakan untuk 

perusahaan hilir dengan skala yang lebih kecil untuk 

memperkuat cashflow dan memberikan fleksibilitas 

pembayaran. Nilai jaminan yang digunakan untuk 

memperoleh pembiayaan jenis ini relatif lebih kecil. Tenor 

yang digunakan dalam dalam skema pembiayaan ini sesuai 

dengan kesepakatan awal dan cenderung jangka pendek, 

dengan jaminan berupa tagihan/invoice pembelian barang.  

Dalam SCF, terdapat penyaluran kredit modal kerja bagi 

pembeli, pemasok, dan penjual kepada mitra dalam 

supply chain produksi. Mekanisme dalam pembiayaan 

supply chain yaitu sebagai berikut: 1) Perusahaan mitra, atas 

rekomendasi debitur, mengajukan kredit value chain 

financing kepada salah satu bank. Jika pengajuan disetujui, 

perusahaan antara akan mengirimkan invoice penjualan 

tagihan kepada perusahaan mitra. 2) Pinjaman disalurkan 

melalui salah satu bank sindikasi kepada perusahaan antara 

sebesar persentase tertentu dari tagihan invoice yang 

disepakati. 3) Pada tanggal jatuh tempo faktur, bank akan 

menagih pembayaran kepada perusahaan mitra dan akan 

menerima pelunasan tagihan beserta fee. 4) Selanjutnya 

dana pelunasan dari perusahaan mitra akan disalurkan 

sebagian ke debitur perusahaan antara untuk sisa 

pembayaran. 

Sebagai contoh penggunaan pembiayaan dengan 

skema ini adalah korporasi produsen pupuk di Jawa 

Timur dengan salah satu bank domestik untuk 

memproduksi pupuk bersubsidi. Pembiayaan dengan 

supply chain financing tersebut dilakukan dengan salah satu 

bank domestik pada tahun 2018. Korporasi sebagai 

produsen pupuk dan bahan kimia, memberikan solusi 

agroindustri dalam upaya pemenuhan permintaan pupuk. 

Dalam memenuhi permintaan, korporasi bekerja sama 

dengan salah satu bank domestik sebagai salah satu 

pemberi pinjaman modal kepada mitra kerja produksi 

petrorganik (supply chain financing). Mitra produksi 

petroganik selanjutnya memperoleh kredit modal kerja 

dengan suku bunga lebih rendah dibandingkan pengajuan 

kredit secara langsung. Keuntungan lainnya adalah syarat 

yang lebih mudah, proses lebih cepat, dan tidak 

memerlukan agunan karena korporasi sudah menjadi 

penjamin atau avalist bagi para mitra petroganik. 

Sebelumnya pada 2014, korporasi juga melakukan hal yang 

sama yaitu distributor financing yang bisa dimanfaatkan 

setiap penebusan pupuk bersubsidi. Korporasi dan bank 

BUMN dimaksud menerapkan transaksi jual beli pupuk 

bersubsidi dengan distributornya secara online.
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Peluang Pemulihan Sektor Pariwisata Balinusra melalui 

Pembiayaan Nonbank 
 

Pembiayaan menjadi salah satu faktor utama dalam 

mendorong pemulihan LU terkait pariwisata agar dapat 

pulih dari scarring effect yang dialami. Di tengah masih 

rendahnya minat perbankan untuk menyalurkan 

pembiayaan pada LU Akmamin dan Transportasi, terdapat 

dua kanal peluang pembiayaan nonbank yang dapat 

didorong untuk menjadi sumber pembiayaan di Balinusra, 

yaitu melalui Securities Crowd Funding (SCF) dan 

Pembiayaan Melalui Penyertaan Modal Bersama (modal 

ventura). Kemudian prospek pembiayaan ke depan yang 

diusulkan untuk mendorong percepatan pembangunan 

infrastruktur antara lain melalui pembentukan Bali Sedana 

Future Fund (BSFF) yang dapat diimplementasikan pada 

wilayah lainnya di Balinusra. 

SCF merupakan suatu badan usaha yang menjadi 

platform bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal 

kerja. SCF akan menjadi wadah bagi pelaku-pelaku usaha 

yang memerlukan pendanaan dengan cara penyertaan efek 

oleh bebarapa orang (investor) yang dapat membeli efek 

secara patungan dan kolektif melalui platform tersebut 

(Gambar III.3). Pelaku usaha yang akan menerbitkan efek 

dapat berbentuk PT, CV, hingga firma, dengan efek yang 

ditawarkan kepada investor dapat berupa saham, obligasi, 

dan sukuk. 

 
Gambar III.3. Skema pembiayaan melalui SCF 

 

Berdasarkan data OJK, perkembangan SCF Balinusra 

terus meningkat. Hingga triwulan III 2022, penyertaan 

pembiayaan melalui SCF di Balinusra telah mencapai 

Rp24,62 miliar dengan melibatkan 4.545 pemodal. Hingga 

triwulan III 2022 terdapat 4 (empat) lembaga penyelenggara 

SCF di wilayah Balinusra yang berhasil menghimpun 

pembiayaan untuk 4 sektor, yaitu shopping & retail, sports & 

recreation, restaurants / F&B, serta pertanian, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas pembiayaan pada SCF 

dimanfaatkan oleh pelaku usaha pada LU Akmamin. 

Alternatif pembiayaan kedua adalah melalui modal 

ventura. Modal ventura merupakan badan usaha yang 

melakukan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam 

perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee 

company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk 

penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi 

konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian 

atas hasil usaha (Gambar III.4). Kemudian, pemberi modal 

akan mendapatkan keuntungan berupa porsi kepemilikan 

saham dari investee company yang jumlahnya akan semakin 

bertumbuh seiring dengan peningkatan kualitas dan 

kuantitas asset investee company yang didanai. 

 
Gambar III.4. Skema pembiayaan melalui Modal Ventura 

 

Penyaluran pembiayaan melalui modal ventura memiliki 

beberapa keunggulan. Regulasi terkait modal ventura 

relatif fleksibel sehingga diminati oleh investee company 

yang membutuhkan modal dalam jumlah besar. Di sisi lain 

investor pada modal ventura berorientasi pada kualitas 

investasi sehingga pelaku usaha dengan kualitas bisnis yang 

baik akan tersaring secara natural. Keunggulan yang 

ditawarkan oleh skema pembiayaan modal ventura 

berdampak pada cukup tingginya investasi yang masuk di 

Balinusra. Berdasarkan data OJK, hingga periode September 

2022, penyertaan pembiayaan melalui modal ventura di 

Balinusra telah mencapai Rp283,9 miliar dengan jumlah 

kontrak sebanyak 13.028 unit. 
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