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VAKSINASI COVID-19
HARAPAN SEBAGAI GAME CHANGER

Vaksinasi COVID-19 Capai 11,3 
juta orang di IndonesiaSumber : Kemenkes RI, katadata, 2021.
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NAMUN KASUS COVID-19 MASIH MENINGKAT

Kasus positif COVID-19 Indonesia mencapai 1.739.750 orang per 17 Mei 2021, dalam 
waktu lebih dari setahun sejak dua kasus pertama diumumkan pada Mei 2020.

Sumber : https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/
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EKONOMI TERPURUK SETELAH 1998
MESKIPUN BUKAN YANG TERBURUK

Sumber : BPS, Katadata, 2021.

PERTUMBUHAN EKONOMI RI (1997-2020)

•Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia 2020 vs 2019 
tercatat –2,07% akibat 
pandemi COVID-19. Ini 
merupakan kontraksi pertama 
kali sejak krisis 1988.
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PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Q4 2020 

EKONOMI INDONESIA TRIWULAN 4 2020 
MASIH TERKONTRAKSI 2,19% (y-o-y)

Pertumbuhan ekonomi Q4 2020 (y-o-y) masih 
mengalami kontraksi sebesar -2,19% tetapi 

mengalami perbaikan dibandingkan Q3 2020 
yang sebesar -3,49% (y-o-y).

EKONOMI INDONESIA TRIWULAN 4 2020 
KEMBALI TERKONTRAKSI 0,42% (q-o-q)

Dibandingkan Q3 2020 yang sempat berada 
di teritori positif, ekonomi Indonesia pada 

Q4 2020 kembali terkontraksi sebesar 0,42% 
(q-to-q)

Sumber : BPS, Februari 2021.
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PEMULIHAN AKTIVITAS PRODUKSI Q4 2020

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB mulai pulih seperti industri 
pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

SEKTOR-

SEKTOR 

UTAMA 

YANG 

PULIH

Sumber : BPS, Januari 2021.
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PEMULIHAN AKTIVITAS PRODUKSI Q4 2020

Sementara sektor-sektor yang mampu bertahan dan tumbuh positif seperti Infokom, Kesehatan, Pertanian, dan Jasa 
Pendidikan.

SEKTOR 
YANG 

TUMBUH 
SIGNIFIKAN

Sumber : BPS, Januari 2021.
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PEMULIHAN SISI KONSUMSI

Konsumsi rumah tangga yang menjadi driver utama pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai 
mengalami perbaikan seiring dengan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional untuk 
menjaga daya beli masyarakat

Sumber : BPS, 2020 & Januari 2021.



10

PROSPEK PEMULIHAN EKONOMI DI 2021

Sumber : BAPPENAS, Desember 2020.



MASALAH TERKINI YANG 

DIHADAPI DUNIA USAHA 

DI BEBERAPA SEKTOR
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PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DUNIA USAHA – KAPASITAS PRODUKSI

⚫ Beberapa lokasi ekspor mengalami lockdown dan pembatasan jarak 
fisik di dalam negeri mengurangi permintaan produk. Ditambah 
dengan kenaikan kurs dollar yang signifikan, industri semakin kesulitan 
mendapatkan bahan baku dan memilih mengurangi impor.

⚫ Hal tersebut semuanya menggerus utilisasi (kapasitas produksi) seluruh 
industri hingga di bawah 50%. Penurunan utilisasi industri ini juga 
terjadi di subsektor unggulan seperti industri makanan dan minuman, 
industri kima dan farmasi, industri otomotif atau alat angkutan, 
industri barang logam dan elektronik, serta industri tekstil dan pakaian 
jadi.

⚫ Padahal, lima subsektor industri tersebut yang banyak berkonstribusi 
pada PDB dan menghasilkan devisa negara dari ekspor
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PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DUNIA USAHA – RESTRUKTURISASI KREDIT

⚫ Sampai dengan akhir Desember 2020 program restrukturisasi kredit 
perbankan baru mencapai nilai Rp 971 trilyun diberikan kepada 7,6 
juta debitur atau sekitar 18% dari total kredit perbankan. Jumlah 
tersebut berasal dari restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM yang 
mencapai Rp 386,6 trilyun berasal dari 5,8 juta debitur. Sementara 
untuk non-UMKM, realisasi restrukturisasi kredit mencapai 1,8 juta 
debitur dengan nilai sebesar Rp 584,4 trilyun.

⚫ Distribusi kredit usaha sangat minim karena banyak bank yang tidak 
mau menanggung risiko kenaikan non performing loan (NPL)
meskipun sudah ada dorongan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan likuiditas bank. Padahal 
dalam kondisi seperti ini pengusaha membutuhkan stimulus kredit 
untuk menjalankan kegiatan
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PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DUNIA USAHA – DISTRIBUSI PEN 
& KELESUAN DEMAND SERTA DAYA BELI MASYARAKAT

Distribusi PEN untuk korporasi masih mengalami penundaan yang lama karena 
adanya kekhawatiran pemerintah terhadap risiko moral hazard. Hal ini berdampak 
pada :

⚫ PHK menjadi tinggi di perusahaan-perusahaan padat karya dan banyak 
perusahaan yang memberlakukan strategi efisiensi biaya usaha termasuk 
biaya SDM secara besar-besaran.

⚫ Hal ini mempengaruhi daya beli dan confidence konsumsi masyarakat secara 
negatif. Karena itu, proses pemulihan permintaan konsumsi nasional sangat 
lambat, jauh lebih lambat dibanding yang diperkirakan di awal pandemi.

⚫ Akibatnya, proses pemulihan ekonomi nasional menjadi sangat lambat karena 
motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh konsumsi 
domestik. Maka wajar ekonomi saat ini masuk zona resesi dan masih 
mengalami pertumbuhan negatif. Pun perbaikan level minus ekonomi 
cenderung tipis.
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PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DUNIA USAHA – PEMULIHAN SISI KONSUMSI

Konsumsi rumah tangga yang menjadi driver utama pertumbuhan ekonomi Indonesia 
mulai mengalami perbaikan namun masih lambat dan masih terkontraksi. 

Sumber : BPS (2020).

▪ Penjualan eceran mengalami
kontraksi, antara lain pada
penjualan sandang; bahan
bakar kendaraan; suku cadang
dan aksesoris; peralatan
informasi dan telekomunikasi;
perlengkapan rumah tangga
lainnya; barang budaya dan
rekreasi; serta barang lainnya.

▪ Penjualan wholesale mobil
penumpang dan sepeda motor
terkontraksi.

▪ Jumlah penumpang angkutan
rel, laut, dan udara
terkontraksi.

▪ Nilai transaksi uang elektronik,
kartu debit, dan kartu kredit
terkontraksi.
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▪ Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, APINDO mengharapkan 
percepatan penyerapan anggaran bantuan sosial dan stimulus ekonomi di 
2021.

▪ Koordinasi antar Kementerian / Lembaga yang baik diharapkan dapat 
menyalurkan dana dana tersebut segera ke masyarakat yang sangat 
memerlukannya.

▪ APINDO juga meminta agar Program Restrukturisasi melalui keringanan 
kredit diperpanjang hingga 2022. Hal itu perlu dilakukan untuk membantu 
arus kas keuangan perusahaan yang terdampak pandemi. Meski geliat 
bisnis sudah mulai tampak di Semester IV 2020, namun tetap diperlukan 
pemulihan bisnis yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

▪ Kemudahan relaksasi kredit perbankan di 2021 diharapkan dapat berjalan 
secara lebih standar di semua lini perbankan dan lembaga keuangan non 
perbankan terutama untuk bantuan modal kerja bagi usaha-usaha untuk 
recovery bisnisnya.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DUNIA USAHA – PEMULIHAN SISI KONSUMSI



PROYEKSI SEKTOR RILL 

TAHUN 2021
(Survei APINDO)
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OUTLOOK 2021 – SURVEI APINDO (Januari 2021)

Gambaran Umum

Sumber : Survey APINDO, 2020.
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Proyeksi Sales dan Profit

Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019, bagaimana kondisi 
penjualan atau omzet usaha Anda selama tahun 2020?

Bagaimana proyeksi peredaran usaha (omzet) perusahaan Anda di 2021?

Berdasarkan survei internal
yang dilakukan oleh APINDO,
mayoritas responden yang
berasal dari berbagai sektor
usaha mengaku bahwa
Pandemi Covid-19
berdampak langsung
terhadap penjualan dan
profit perusahaan.

Pada tahun 2019, mayoritas
perusahaan memperoleh
laba dan dalam kondisi baik.
Namun dampak dari
pandemi, mayoritas omzet
perusahaan turun lebih dari
50% di tahun 2020. Pada
tahun-tahun berikutnya,
omzet perusahaan
diproyeksi masih turun di
angka lebih dari 25%.

Bagaimana Kinerja Perusahaan Anda di tahun 2019?
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Proyeksi Omset dan Biaya

Estimasi Peredaran Usaha (Omzet) di Tahun 2021 Estimasi Total Biaya Perusahaan di Tahun 2021

• Berdasarkan survei internal yang dilakukan oleh APINDO, mayoritas responden yang berasal

dari berbagai sektor usaha mengestimasi bahwa pada tahun 2021 omzet usahanya akan

pulih dan meningkat 25% - 50%.

• Selain itu, mayoritas responden mengestimasi bahwa total biaya perusahaan akan tetap

(28.1%), dan 27,4% responden mengestimasi total biaya perusahaan akan meningkat

kurang dari 25%.

Sumber : Survey APINDO, 2020.
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Proyeksi Keberlangsungan Usaha

Hanya 33,3% Usaha 
yang dapat bertahan 
lebih dari 1 tahun
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Pinjaman Perbankan

Kesulitan Pembayaran 
Hutang (59,4%)

Harapan untuk 
rescheduling pembayaran 
hutang, keringanan bunga 
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Stimulus Pajak



PERAN APINDO

DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN 

PEMERINTAH



PERAN APINDO

INDEPENDENSI, INTEGRITAS, KERJASAMA

DPN DPP – DPK
Lembaga Otonom 

/ Semi-Otonom 

APINDO

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Representasi tunggal dunia usaha

INVESTASI
Kepemimpinan Advokasi 

Kebijakan

Pelayanan 

ALB-DPN

Advokasi 

Hubungan 

Industrial

Fokus Lintas 

Bidang / 

Sektor

Komple

men 

Sektoral

Pengemba

ngan DPP-

DPK

Hubungan Industrial yang menguntungkan 

Pemberi Kerja, Pekerja,dan Pencari Kerja

Dunia Usaha 

yang  Kompetitif dan 

Berkelanjutan

Nilai Dasar

Lingkup

Fokus 

Stratejik

STAKEHOLDERS

✓ Pemerintah Pusat & 
Daerah

✓ DPR – RI

✓ Kadin-Indonesia

✓ Asosiasi2 Sektor

✓ Serikat 
Pekerja/Buruh 

✓ Media Masa

✓ Developing 
Institutions / Think 
Thanks (ILO, WB, 
CSIS, Universitas, 
Dll)

Hubungan Industrial yang menguntungkan 

Pemberi Kerja, Pekerja,dan Pencari Kerja

ORGANISASI PENGUSAHA

▪ Dunia usaha sangat berkepentingan dengan kebijakan pemerintah, namun demikian

harus memiliki independensi tinggi dalam bekerjasama dengan pemerintah

▪ Kerjasama antar Asosiasi Usaha sangat menentukan keberhasilan advokasi kebijakan
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PERAN APINDO DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN

▪ Omnibus law / UU Cipta Kerja: APINDO bersama dengan KADIN Indonesia dan Asosiasi 
Sektor terlibat sangat intensif dalam penyusunan UU Cipta Kerja dan Peraturan 
Pemerintah turunannya. Dunia usaha meyakini bahwa UU Cipta Kerja akan memperbaiki 
daya saing investasi secara umum di 2021 dan seterusnya. Penciptaan lapangan kerja 
diharapkan meningkat utamanya di industri padat karya, dan berkembangnya UMKM 
(Usaha Mikro Kecil Menengah) yang mendapatkan sejumlah dukungan program termasuk 
pengaturan khusus ketenagakerjaan.

▪ Terkait Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja, APINDO mengapresiasi reformasi 
perpajakan yang telah tertuang didalamnya, dan berharap implementasinya mendukung 
perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha. APINDO menilai bahwa kluster 
perpajakan dalam UU Cipta Kerja mencakup banyak perubahan yang telah dijabarkan 
lebih lanjut melalui aturan turunan dalam bentuk PP. APINDO berharap dan akan 
bersumbang saran terhadap aturan turunan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK).

▪ Selain aktif terlibat dalam penyusunan 4 PP bidang Ketenagakerjaan, APINDO bersama 
forum stakeholders yang lebih luas juga aktif dalam memberikan masukan masukan 
terhadap PP untuk klaster-klaster lainnya seperti Perijinan / Investasi, Perdagangan / 
Perindustrian, UMKM, Properti / Pengadaan Lahan dan Lingkungan Hidup.
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⚫ Sebelumnya APINDO sangat aktif memperjuangkan kebijakan Tax Amnestty yang sudah 
diupayakan sejak awal pemerintahan SBY, namun baru disambut secara konkrit 
direalisasikan oleh kepemimpinan Presiden Jokowi

⚫ APINDO bersama Asosiasi Sektor terkait melakukan serangkaian aktivitas advokasi 
kebijakan, diantaranya mengenai: BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kebijakan Lelang 
Gula Kristal Rafinasi, Produk Halal, UU Persaiangan Usaha, Tabungan Perumahan Rakyat, 
Kebijakan ODOL, dan sebagainya.

⚫ Dalam pengembangan Industri Manufaktur, APINDO selalu menekankan pentingnya 
konsistensi kebijakan pengembangan industri dalam negeri dengan dukungan 
infrastruktur fisik dan digital yang terintegrasi serta pengembangan kualitas SDM. APINDO 
juga memperhatikan pentingnya integrasi manufaktur Indonesia dalam global supply 
chain maupun value chain agar mendapat manfaat optimal dari globalisasi. Selain itu, 
konsistensi Kebijakan Pendalaman Struktur Indutri harus dilakukan secara konsekuen 
dengan keberpihakan dalam pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Lebih 
lanjut diperlukan pembangunan infrastruktur fisik dan digital secara terintegrasi, dan 
benchmarking dengan negara negara kompetitor.

PERAN APINDO DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN
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▪ Terkait optimalisasi manfaat perdagangan internasional, APINDO juga memberikan 
masukan kepada kepada Pemerintah agar segera mengimplementasikan kesepakatan 
RCEP yang telah dicapai serta mempercepat penyelesaian CEPA Indonesia-EU. Perjanjian 
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) resmi ditandatangani pada 
pertengahan November 2020 lalu. Perjanjian tersebut sekaligus menjadi blok 
perdagangan bebas terbesar di dunia.

▪ APINDO secara khusus juga mengharapkan percepatan penyelesaian perjanjian-perjanjian 
perdagangan internasional CEPA antara Indonesia dengan negara mitra maupun dengan 
kawasan sehingga dapat terealisasi di 2021, seperti CEPA Indonesia–EU yang akan 
meningkatkan level of playing field Industri TPT, Alas Kaki dan lainnya yang diyakini akan 
meningkat sangat signifikan jika CEPA Indonesia-EU telah diimplementasikan.

▪ Untuk mendukung kebangkitan sektor-sektor ekonomi produktif, APINDO selalu aktif 
mendorong Pemerintah untuk mempercepat realisasi pencairan anggaran stimulus yang 
belum terealisasikan di 2020 dan meneruskan anggaran pemulihan ekonomi nasional 
(PEN) di 2021.

PERAN APINDO DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN
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