
Ancaman Resesi Global 2023 terhadap
Industri Padat Karya, Apindo: PHK Bisa
Berlanjut

Ketua Umum Federasi Pebisnis Indonesia atau Apindo Hariyadi Sukamdani mengingati jika
dampak krisis global 2023 benar-benar riil. Satu diantaranya pada pengurangan agregat
keinginan export produk hasil industri padat kreasi.

https://inksports.art/

"Dituruti dengan PHK (Pemutusan Jalinan Kerja) besar di akhir tahun 2022 yang
diprediksikan terus akan bersambung pada tahun 2023," tutur ia dalam pertemuan jurnalis di
kantor Apindo, Jakarta Selatan, pada Rabu, 21 Desember 2022.

Menurut Hariyadi, hal tersebut dapat terjadi bila angka export turun walau belum juga dapat
diprediksi. Ia mengharap export dapat sembuh di kwartal ke-2  2023, karena kemungkinan di
kwartal pertama export peluang belum juga alami rekondisi.

"Tetapi kwartal ke-2  kita harap ada rebound ini masih tanda pertanyaan untuk
permasalahan PHK. Semoga keinginan pada komoditas export kita bertambah hingga
memberi imbas positif untuk kita," papar Hariyadi.

Semenjak awalnya semester dua 2022, Apindo menulis industri padat kreasi seperti tekstil
dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki ditempatkan pada pengurangan kebutuhan pasar
global, terutamanya dari beberapa negara maju. Di industri TPT dan alas kaki terjadi
pengurangan pesanan di antara 30-50 % untuk pengangkutan tahun akhir 2022 sampai
kwartal pertama 2023.

"Keadaan itu memaksakan beberapa perusahaan di bidang itu untuk kurangi produksi
secara berarti dan berbuntut pada pengurangan jam kerja sampai PHK," sebut ia.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menjelaskan signal PPKM akan ditarik sebagai
berita baik.

Jokowi memprediksi peraturan ini tingkatkan penghasilan negara dari bauksit, dari Rp 21
triliun jadi sekitaran Rp 62 triliun.

Usaha hotel di Indonesia tahun 2023 dipercaya tetap tumbuh semakin tinggi dibanding
tahun 2021-2022.

Apindo memproyeksikan kemajuan ekonomi Indonesia di range 5-5,3 % secara year on year
(YoY) pada 2023.

https://inksports.art/


Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan dukungan keputusan
Presiden Jokowi larang export bijih bauksit mulai Juni 2023.

Presiden Jokowi umumkan larangan export bijih bauksit mulai Juni 2023. Larangan berlaku
untuk semuanya tipe bauksit mentah.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sah umumkan larangan export bijih bauksit mulai Juni
2023. Apa maksudnya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sah larang export bijih bauksit mulai Juni 2023.

Sri Mulyani menjelaskan sejauh Januari sampai November perkembangan export Indonesia
berada di 28,2 %.

Jokowi menyebutkan Indonesia sudah menegaskan tempatnya jika dalam kerja-sama
antarnegara, pemerintahan tidak sekedar ingin maju bersama, tetapi sama dengan.


