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eraca perdagangan Indonesia pada Maret 2018 Nmengalami surplus USD 1,092 miliar, setelah 
sebelumnya secara berturut-turut mengalami defisit di 
Januari dan Februari. Secara akumulatif, sepanjang Kuartal 
I-2018 neraca perdagangan Indonesia telah mengalami 
surplus sebesar USD 0,28 miliar meskipun masih lebih kecil 
dibanding surplus pada periode yang sama di 2017. Surplus 
ini disumbangkan oleh surplus neraca perdagangan 
Nonmigas yang dapat menutupi defisit di neraca 
perdagangan Migas.  

Dari sisi terms of trade, pada Maret dan Kuartal I-2018 harga 
rata-rata keseluruhan komoditas ekspor Indonesia 
mengalami penurunan sedangkan harga rata-rata 
komoditas impor mengalami kenaikan. Dengan demikian, 
pada periode ini sebenarnya Indonesia berada pada posisi 
yang kurang menguntungkan dalam perdagangan karena 
terms of trade yang menurun. Tercapainya surplus neraca 
perdagangan pada periode ini lebih disebabkan karena 
lonjakan volume ekspor komoditas Nonmigas dan adanya 
kenaikan harga ekspor sebagian komoditas Migas. 

Ekspor Indonesia sebagian besar berupa komoditas 
Nonmigas sehingga tidak lagi bergantung pada Migas. Akan 
tetapi ekspor Nonmigas tidak sepenuhnya disumbangkan 
oleh industri pengolahan dengan masih cukup banyaknya 
komoditas ekspor berupa hasil ekstraksi langsung dari 
pertambangan dan penggalian. Jika nilai tukar Rupiah terus 
berfluktuasi tajam dan kenaikan harga batu bara terus 
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berlanjut maka penguatan ekspor dari industri pengolahan 
akan terhambat. 

Lebih dari separuh produksi komoditas ekspor Indonesia 
dihasilkan hanya oleh lima provinsi. Separuh dari jumlah 
provinsi di Indonesia hanya menyumbang masing-masing 
kurang dari 1% total nilai ekspor. Selain itu, sebelas provinsi 
belum memiliki fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai 
sehingga harus mengekspor melalui pelabuhan muat di 
provinsi lain. 

Lebih dari 70% nilai ekspor Indonesia terkonsentrasi pada 13 
negara tujuan utama dan lebih dari separuh nilai ekspor 
terpusat pada lima negara tujuan utama. Dibandingkan 
periode yang sama pada tahun sebelumnya, pada Kuartal I-
2018 tujuan ekspor semakin terfokus pada beberapa wilayah 
yang dekat atau yang memiliki perjanjian perdagangan 
bebas seperti ASEAN, Asia Timur dan Australia, tetapi 
terdapat kecenderungan penyebaran ekspor yang 
meningkat ke berbagai negara di masing-masing wilayah 
tersebut.

Nilai impor pada Kuartal I-2018 mengalami peningkatan 
sebesar 20,12% dibanding periode yang sama 2017. 
Peningkatan ini disebabkan baik oleh kenaikan volume 
maupun harga rata-rata komoditas impor. Sebagian besar 
impor berupa bahan baku dan penolong serta barang modal 
yang digunakan dalam proses produksi di dalam negeri. 
Adapun impor barang konsumsi yang cukup menonjol 
jenisnya adalah bahan pangan dan aksesori elektronik.

ilai ekspor Indonesia pada Maret 2018 adalah sebesar NUSD 15,58 miliar dan sepanjang Kuartal I-2018 
mencapai USD 44,27 miliar, yang sebagian besar merupakan 
ekspor Nonmigas (90,84%) dan selebihnya merupakan 
ekspor Migas. Nilai ekspor Maret tersebut meningkat 
10,24% dari Februari 2018 dan lebih tinggi 6,14% dari Maret 

B. Kinerja Ekspor

2017. Kenaikan pada Maret ini disumbangkan oleh 
pertumbuhan ekspor Nonmigas sebesar 11,77% yang 
mampu menutupi penurunan ekspor Migas sebesar 3,81%. 
Secara akumulatif sepanjang Kuartal I-2018 total ekspor 
meningkat 8,78% dari periode yang sama di 2017, yang 
disumbangkan baik oleh kenaikan ekspor Migas (1,80%) 

ª Pertumbuhan nilai total ekspor: 10,24% (Maret 2018 
m-to-m); 6,14% (Maret 2018 y-on-y); 8,78% (Kuartal 
I-2018 y-on-y)

ª Pertumbuhan nilai ekspor Migas: -3,81% (Maret 2018 
m-to-m); 11,46% (Maret 2018 y-on-y); 1,80% (Kuartal 
I-2018 y-on-y)

1. Perkembangan Nilai, Harga dan Volume Ekspor

ª Pertumbuhan nilai ekspor Nonmigas: 11,77% (Maret 
2018 m-to-m); 8,16% (Maret 2018 y-on-y); 5,53% 
(Kuartal I-2018 y-on-y)
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ada kuartal I-2018 komoditas Migas yang ekspornya Ptumbuh hanyalah gas alam, sedangkan ekspor minyak 
mentah, produk turunan minyak bumi dan hasil pengolahan 
gas mengalami penurunan dibanding kuartal I-2017. Di sisi 
Nonmigas, kontributor ekspor terbesar selama kuartal I-
2018 adalah Sektor Industri pengolahan (72,37%) disusul 
Pertambangan dan penggalian (16,72%) dan Pertanian 
(1,75%). Meskipun demikian, sektor yang mengalami 
pertumbuhan ekspor terpesat adalah Pertambangan dan 
penggalian, yang mencapai 22,66% pada Maret 2018 dan 
41,48% sepanjang Kuartal I-2018. Adapun ekspor industri 
pengolahan selama Maret dan Kuartal I-2018 mengalami 
pertumbuhan yang relatif kecil. 

Berdasarkan kelompok produk, penyumbang utama ekspor 
Nonmigas pada Kuartal I-2018 adalah Bahan bakar mineral 
(HS 27), Lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15), Bijih, 
kerak dan abu logam (HS 26), Alas kaki (HS 64) dan Besi dan 
baja (HS 72). Adapun kelompok produk yang mengalami 
pertumbuhan pesat adalah Bijih, kerak dan abu logam (HS 
26), Besi dan baja (HS 72) serta Kapal laut (HS 89). Secara 
lebih spesifik berdasarkan jenis produk, penyumbang utama 

ekspor Nonmigas adalah secara berturut-turut minyak 
sawit, batu bara, karet mentah, bijih dan konsentrat 
tembaga, sepeda motor dan kopra. 

Dapat disimpulkan bahwa meskipun ekspor Indonesia tidak 
lagi bergantung pada Migas, tetapi ekspor Nonmigas belum 
sepenuhnya dipacu oleh industri pengolahan, melainkan 
masih banyak mengandalkan hasil ekstraksi sektor 
pertambangan dan penggalian. Situasi ini tampaknya juga 
tidak akan berubah dalam waktu dekat mengingat adanya 
tren peningkatan harga batu bara di pasar internasional yang 
akan semakin menyedot sebagian sumber daya ekonomi ke 
sektor pertambangan. Selain itu, adanya tren fluktuasi tajam 
nilai tukar Rupiah juga dapat memberatkan industri 
pengolahan mengingat masih tingginya ketergantungan 
terhadap impor bahan baku, bahan penolong dan barang 
modal. Untuk memperkuat ekspor industri pengolahan, 
diperlukan upaya untuk memperluas jenis produk yang 
menjadi basis ekspor, meningkatkan produktivitas pekerja 
dan secara bertahap mengarahkan pengembangan industri 
menuju produk  skill -intensive dan padat teknologi. 

maupun Nonmigas (9,53%). 

Perubahan nilai ekspor dapat disebabkan oleh kenaikan 
harga komoditas ekspor dan/atau kenaikan volume ekspor. 
Penurunan ekspor Migas di Maret 2018 disebabkan 
penurunan volume ekspor yang lebih besar daripada 
kenaikan harga rata-rata komoditas ekspor Migas. Adapun 
kenaikan ekspor Nonmigas di Maret 2018 lebih disebabkan 
kenaikan volume yang melampaui penurunan harga 
komoditas ekspor Nonmigas. Secara total, pada Maret 2018 

harga rata-rata komoditas ekspor Indonesia turun 2,15% dari 
Februari 2018 dan lebih rendah 1,82% dari Maret 2017. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan nilai 
ekspor dicapai bukan melalui peningkatan produksi Migas 
dan bukan dikarenakan kenaikan harga komoditas 
Nonmigas, melainkan secara riil disumbangkan oleh 
kenaikan volume ekspor Nonmigas. Hal ini dapat menjadi 
indikasi positif meningkatnya produksi atau produktivitas 
sektor Nonmigas nasional.

ª Pertanian: 20,01% (Maret 2018 m-to-m); 
-3,21% (Maret 2018   y-on-y);  -9,32% (Kuartal I-2018 
y-on-y)

ª Industri pengolahan:  9,17% (Maret 2018 m-to-m); 
2,02% (Maret 2018 y-on-y);  4,60% (Kuartal I-2018 
y-on-y)

2. Pertumbuhan Ekspor Menurut Sektor dan Komoditas

ª Pertambangan dan penggalian: 22,66% (Maret 2018 
m-to-m); 44,97% (Maret 2018 y-on-y); 41,48% 
(Kuartal I-2018 y-on-y)

3. Pertumbuhan Ekspor berdasarkan asal Provinsi dan Negara Tujuan

ebih dari 50% ekspor Indonesia disumbangkan oleh lima Lprovinsi utama di tiga pulau besar, yaitu Jawa Barat, 
Jawa Timur dan Banten di Pulau Jawa, Kalimantan Timur 
(Pulau Kalimantan) dan Riau (Pulau Sumatera). Secara 
umum, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi untuk 
komoditas yang berdaya saing internasional masih 
terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu. Meskipun 
demikian, dibandingkan dengan periode yang sama pada 
2017, di Kuartal I-2018 terjadi penurunan peran dari kelima 
provinsi utama tersebut sebesar 2,65%. Hal ini 

mengindikasikan naiknya peran provinsi lain dalam 
memproduksi komoditas ekspor. Jika pemerintah konsisten 
melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur energi, 
pengairan dan kawasan industri ke seluruh provinsi, maka 
indikasi positif penyebaran produksi ekspor dapat berlanjut 
di periode mendatang. Sebagai contoh, proyek kawasan 
ekonomi khusus dan kawasan industri di Sei Mangke dan 
Kuala Tanjung diharapkan dapat memacu ekspor dari 
Sumatera Utara, demikian pula proyek kawasan di provinsi 
lain seperti Tanjung Api-Api, Bitung, Bantaeng dan lainnya.
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Tabel 1: Perkembangan Ekspor Menurut Provinsi Asal Barang Utama dan Pelabuhan Muat

Sumber: Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (BPS) Maret 2017 dan 2018

Selain dari fasilitas di sisi produksi, penyebaran ekspor juga 
perlu difasilitasi dengan pemerataan infrastruktur 
transportasi yang memadai, baik berupa jalan maupun 
pelabuhan. Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar 
pengiriman ekspor Jawa Barat dan Banten masih harus 
dilakukan lewat pelabuhan di provinsi lain, terutama 
pelabuhan di DKI Jakarta. Hal ini juga berlaku bagi produk 
ekspor yang dihasilkan oleh Jambi, Bengkulu, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bali, NTT dan 
Maluku yang sebagian besarnya harus dikirim terlebih 
dahulu ke provinsi lain sebelum diekspor. Masuknya 
beberapa proyek pengembangan pelabuhan di proyek 
strategis nasional seperti Pelabuhan Kupang (NTT), Kijing 
(Kalimantan Barat) dan Patimban (Jawa Barat) akan dapat 
memfasilitasi pertumbuhan dan penyebaran peran ekspor di 
masa mendatang.

Tabel 2: Perkembangan Ekspor Menurut Negara Tujuan

Sumber: Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Maret 2018 (BPS, 2018)

Ditinjau berdasarkan negara tujuannya, ekspor Nonmigas 
Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa tujuan 
utama. Tabel 2 menunjukkan pada Kuartal I-2018 lebih dari 
50% dari total nilai ekspor Nonmigas ditujukan ke Tiongkok, 
Jepang, Amerika Serikat, India dan Singapura. Selain itu, 
konsentrasi ekspor ini juga sedikit meningkat dibanding 
Kuartal I-2017 yang sebesar 48,8%. Meskipun demikian, jika 
dilihat untuk masing-masing negara, peran Tiongkok, 
Jepang dan Singapura membesar sedangkan peran Amerika 
Serikat dan India mengecil. 

Perubahan peran ini juga terjadi diluar lima negara tujuan 
utama, dimana peran Thailand, Australia dan Taiwan 
sebagai negara tujuan ekspor membesar sedangkan peran 

Malaysia, Jerman, Belanda, Italia dan Korea Selatan 
mengecil. Secara agregat pada tingkat regional, peran 
negara-negara di ASEAN, Asia Timur dan Australia sebagai 
tujuan ekspor meningkat sedangkan peran negara-negara di 
Eropa, Afrika dan Amerika menurun. Kesemua hal ini 
mengindikasikan bahwa pada tingkat regional tujuan ekspor 
Nonmigas Indonesia semakin terkonsentrasi ke wilayah-
wilayah dengan lokasi yang dekat atau terdapat perjanjian 
perdagangan bebas meskipun di masing-masing wilayah 
tersebut tujuan ekspor semakin tersebar ke berbagai negara. 
Masih diperlukan upaya serius untuk melakukan 
diversifikasi tujuan ekspor ke wilayah non-tradisional 
seperti Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan 
Asia Tengah.
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2017 2018 2017 2018
Jawa Barat 17,23 17,02 1,18 0,86
Jawa Timur 10,9 10,77 98,05 97,77
Kalimantan Timur 10,63 10,37 99,4 98,55
Riau 10,83 9,21 97,97 98,56
Banten 6,92 6,49 18,39 15,94
Total 56,51 53,86

Provinsi  
Peran terhadap Total Produksi 

Ekspor Nasional (%)
Persentase Ekspor yang Dimuat dari 

Pelabuhan di Provinsi Asal Barang

Maret 2018 
m-to-m 

(%)

Kuartal I-2018 
y-on-y

 (%)
Tiongkok 14,39 35,05 12,79 15,77
Jepang 12,87 21,15 9,18 10,15
Amerika Serikat 23,59 3,14 11,68 11,00
India 25,62 -5,91 9,28 7,97
Singapura -12,89 12,51 5,87 6,03

48,80 50,92

Peran terhadap Total 
Ekspor Kuartal I-2018 

(%)
Negara

Pertumbuhan
Peran terhadap Total 
Ekspor Kuartal I-2017 

(%)



ilai impor pada Maret 2018 adalah sebesar USD 14,49 Nmiliar dan sepanjang Kuartal I-2018 mencapai USD 
43,98 miliar, yang sebagian besar merupakan impor 
Nonmigas (84,64%) dan selebihnya merupakan impor 
Migas. Nilai impor Maret tersebut meningkat 2,13% dari 
Februari 2018 dan lebih tinggi 9,07% dari Maret 2017. 
Kenaikan ini disumbangkan oleh pertumbuhan impor 
Nonmigas sebesar 2,30% dan Migas sebesar 1,24%. Secara 
akumulatif sepanjang Kuartal I-2018 total impor meningkat 
20,12% dari periode yang sama di 2017, yang disumbangkan 
baik oleh kenaikan impor Migas (2,71%) maupun Nonmigas 
(23,93%). 
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1. Perkembangan Nilai, Harga dan Volume Impor

C. Perkembangan Impor

ªPertumbuhan impor Nonmigas: 2,30% (Maret 2018 
m-to-m); 11,08% (Maret 2018 y-on-y); 23,93% 
(Kuartal I-2018 y-on-y)

ª Pertumbuhan nilai total impor: 2,13% (Maret 2018  
m-to-m); 9,07% (Maret 2018 y-on-y); 20,12% 
(Kuartal I-2018 y-on-y)

ª Pertumbuhan impor Migas: 1,24% (Maret 2018 m-to-
m); -0,64% (Maret 2018 y-on-y); 2,71% (Kuartal I-
2018 y-on-y)

Perubahan nilai impor dapat disebabkan oleh kenaikan 
harga komoditas impor dan/atau kenaikan volume impor. 
Kenaikan impor Migas di Maret 2018 disebabkan kenaikan 
volume yang lebih besar daripada penurunan harga rata-
rata komoditasnya. Adapun kenaikan impor Nonmigas di 
Maret 2018 lebih disebabkan kenaikan harga rata-rata 
komoditas impor yang melampaui penurunan volumenya. 
Secara total, pada Maret 2018 harga rata-rata komoditas 
impor Indonesia naik 8,04% dari Februari 2018 dan lebih 
tinggi 12,82% dari Maret 2017. Secara singkat, peningkatan 
nilai impor terjadi karena kenaikan volume impor Migas dan 
kenaikan harga komoditas impor Nonmigas, meskipun 
secara riil volume impor Nonmigas mengalami penurunan. 

2. Perkembangan Impor Berdasar Sektor dan Komoditas
itinjau dari jenis penggunaannya, pada Kuartal I-2018 Dsebagian besar impor (74,69%) adalah untuk 

kebutuhan bahan baku dan penolong, disusul untuk barang 
modal (16,34%) dan paling sedikit untuk barang konsumsi 
(8,97%). Bahkan khusus untuk Maret 2018, impor barang 
konsumsi turun 12,8% dari Februari 2018 sedangkan impor 
bahan baku dan penolong tumbuh 2,62% dan impor barang 
modal naik 8,99%. Di satu sisi, hal ini menunjukkan masih 
banyaknya bahan baku dan penolong yang belum dapat 
diproduksi di dalam negeri. Akan tetapi di sisi lain hal ini juga 
menunjukkan bahwa kenaikan impor pada triwulan pertama 
2018 tidak perlu dikhawatirkan karena lebih disebabkan 
meningkatnya kegiatan produksi di dalam negeri yang 
diiringi dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku dan 
penolong.

Pada kuartal I-2018 komoditas Migas yang impornya 
meningkat hanyalah minyak mentah, sedangkan impor gas 
dan hasil minyak mengalami penurunan dibanding kuartal I-
2017. Di sisi Nonmigas, kelompok produk penyumbang 
utama impor di Kuartal I-2018 adalah Mesin dan pesawat 
mekanik (HS 84), Mesin dan peralatan listrik (HS 85), Besi 
dan baja (HS 72), Serealia (HS 10) dan Perangkat optik (HS 
90). Adapun kelompok produk yang mengalami 
pertumbuhan impor pesat adalah Bijih, kerak dan abu logam 
(HS 26), Bahan bakar mineral (HS 27) dan Kapal terbang 
dan bagiannya (HS 88). Secara lebih spesifik berdasarkan 
jenis produk, penyumbang utama impor Nonmigas adalah 
secara berturut-turut perangkat telepon seluler, suku 
cadang kendaraan bermotor, gandum, gula dan perangkat 
komputer.

3. Perkembangan Impor Menurut Negara Asal

ada Kuartal I-2018 lebih dari 60% impor Nonmigas PIndonesia berasal dari enam negara utama (Tabel 3), 
tidak jauh berbeda dengan Kuartal I-2017. Meskipun 
demikian, peran dari masing-masing negara mengalami 

perubahan selama setahun terakhir dimana Tiongkok, 
Jepang dan Singapura menjadi asal impor yang semakin 
penting sedangkan peran Thailand, Amerika Serikat dan 
Korea Selatan mengalami sedikit penurunan.
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Secara lebih luas, selama setahun terakhir terjadi perubahan 
komposisi negara asal impor Nonmigas Indonesia. 
Dibandingkan dengan periode yang sama di 2017, pada 
Kuartal I-2018 impor dari beberapa negara mengalami 
pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan total 
impor Nonmigas nasional yang sebesar 23,93%. Impor dari 
Singapura, Jerman, Belanda, Tiongkok dan Jepang tumbuh 
lebih tinggi dari 23,93% sedangkan impor dari negara-negara 

Tabel 3: Perkembangan Impor dari Negara Asal Barang Utama

Sumber: Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Maret 2018 (BPS, 2018)

lain tumbuh lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa 
pertumbuhan impor Indonesia bukan semata disebabkan 
oleh kemudahan perdagangan yang bersumber dari 
berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan 
Indonesia, melainkan lebih didorong oleh jenis kebutuhan 
barang untuk keperluan bahan baku, bahan penolong dan 
barang modal.

D. Fokus: Hambatan Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke Eropa

ndonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, Iyang pada 2016 menyumbang sekitar 58% dari total 
produksi minyak sawit dunia (Palm Oil Analytics, 2017). 
Produksi minyak sawit di Indonesia mulai berkembang sejak 
penerapan model Perkebunan Inti Rakyat pada 1970-80an 
dan semakin pesat sejak adanya liberalisasi investasi di 
perkebunan sawit pada 1998 (Varkkey, 2016). Liberalisasi ini 
ditujukan untuk menarik investor domestik maupun asing 
dan dipandang sebagai salah satu cara mengatasi dampak 
krisis moneter 1998 sebagaimana disyaratkan dalam letter of 
intent IMF. 

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat 
tercermin dari perkembangan luas perkebunan dan 
produksinya. Dalam kurun waktu 1980 hingga 2016, luas 
perkebunan kelapa sawit nasional meningkat dari 300 ribu 
hektar menjadi 11,6 juta hektar dan produksi minyak sawit 
meningkat dari 700 ribu ton menjadi 33,5 juta ton (Gapki, 
2018). Dari total produksi tersebut, 75-80% ditujukan untuk 
pasar ekspor dan hanya sebagian kecil saja yang terserap di 
pasar domestik. 

Tidak mengherankan jika nilai ekspor minyak sawit 
Indonesia melonjak dari USD 1,08 miliar pada 2001 menjadi 
USD 18,5 miliar di 2017 (ITC Trademap, 2018). Tidak hanya 
dalam nilai nominal, peran minyak sawit dalam ekspor 
nasional juga semakin penting dari 1,92% di 2001 menjadi 

10,97% dari total nilai ekspor Indonesia di 2017. Peran ini 
bahkan telah melebihi kontribusi migas yang pada 2017 
hanya menyumbang 7,85% dari total ekspor nasional (Bank 
Indonesia, 2017).

Dari sisi permintaan, secara garis besar minyak sawit dapat 
dikembangkan sebagai bahan dasar untuk industri pangan, 
industri kimia/farmasi dan bahan bakar (Gapki, 2017). 
Produk hilir minyak sawit di industri pangan meliputi minyak 
goreng, mentega/margarin, ice cream, creamer, shortening 
hingga makanan ternak. Produk hilir minyak sawit di industri 
kimia dan farmasi meliputi sabun, sampo, krim pemutih, 
deterjen, lotion, liptstick, sunscreen hingga Vitamin E dan A. 
Produk hilir minyak sawit di industri bahan bakar meliputi 
biodiesel, biolistrik, biogas, bioaftur dan berbagai jenis 
pelumas. Melihat begitu banyaknya produk turunan minyak 
sawit, tidak mengherankan jika permintaan global minyak 
sawit terus tumbuh dengan harga yang relatif stabil. 

Dari total perdagangan minyak sawit dunia di 2016, sekitar 
29,4% diimpor oleh negara-negara Asia Selatan (India, 
Pakistan dan Bangladesh), 26,5% oleh Eropa, 10,3% oleh 
Tiongkok serta 4,3% oleh Amerika Serikat dan Meksiko (ITC 
Trademap, 2018). Sejalan dengan komposisi kebutuhan 
dunia tersebut, pada 2017 lalu 38,8% dari total ekspor 
minyak sawit Indonesia ditujukan ke negara-negara Asia 
Selatan, 17,8% ke Eropa dan 11,2% ke Tiongkok.

Maret 2018 Kuartal I-2018 m-to-m 
(%)

Kuartal I 
y-o-y 

(%)

Singapura 0,82 2,43 6,01 6,54 10,63 34,75

Thailand 0,94 2,57 7,16 6,89 5,27 19,24

Tiongkok 2,89 10,16 25,60 27,3 -17,82 32,15

Jepang 1,61 4,33 11,36 11,64 17,84 27,05

Amerika Serikat 0,77 2,14 6,09 5,74 25,02 16,84

Korea Selatan 0,65 1,93 6,41 5,20 4,43 0,48

62,64 63,31%

Nilai CIF (miliar USD) Peran terhadap Total 
Impor Nonmigas 

Kuartal I-2017 
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Meskipun demikian, muncul beberapa kritik dari para aktivis 
lingkungan, lembaga pemerintah maupun dunia usaha di UE 
terhadap penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku 
biodiesel. Pelarangan ini didasarkan atas argumen 
meluasnya deforestasi akibat konversi lahan yang 
mengakibatkan terganggunya ekosistem, hilangnya habitat 
flora dan fauna, dan meningkatnya tingkat emisi rumah kaca. 
Global Forest Watch (2018) melaporkan bahwa dalam kurun 
2001-2016 telah terjadi kehilangan 23,1 juta Ha hutan hujan, 
yang setara dengan pelepasan 2,32 Gt CO2.

Akibatnya, pada April 2017 parlemen UE mempersulit impor 
minyak sawit melalui syarat pembuatan Certified Sustainable 
Palm Oil (CSPO) sebagai satu-satunya sertifikasi izin impor 
minyak nabati dengan argumen untuk meningkatkan 
standar sustainability. Hambatan impor ini semain 
bertambah dengan disetujuinya revisi atas Renewable Energy 
Directive oleh parlemen UE pada Januari 2018 yang berisi 
pelarangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku 
biodiesel pada tahun 2021. 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia berpendapat bahwa 
larangan tersebut pada dasarnya merupakan cara 
diskriminasi yang dilakukan UE untuk melindungi industri 
minyak nabati Eropa sendiri, khususnya yang bersumber dari 
olive, soybean, sunflower dan rapeseed. Bagi Indonesia 
khususnya, hambatan yang diberlakukan UE akan 
berpengaruh terhadap perekonomian domestik mengingat 
peran ekspor minyak sawit terhadap produk domestik bruto, 
cadangan devisa serta kesinambungan pekerjaan bagi 
sekurangnya 8,2 juta orang yang terlibat di perkebunan 
kelapa sawit dan industri minyak sawit (Gapki, 2018). Selain 
itu, UE sebenarnya merupakan pasar minyak sawit yang 
potensial untuk dikembangkan. Grafik 2 menunjukkan 
bahwa dalam kurun 2001-2017 minyak sawit Indonesia 
sebenarnya semakin diterima di pasar UE yang ditandai 
dengan cenderung meningkatnya kontribusi minyak sawit 
impor dari Indonesia dibandingkan dengan impor dari 
negara-negara lainnya.

Khusus untuk pasar Uni Eropa (UE), permintaan minyak 
sawit juga terus meningkat mengikuti berkembangnya 
permintaan di industri pengolahan makanan, kimia, 
kecantikan dan bahan bakar terbarukan (lihat Grafik 1). 
Impor minyak sawit UE digunakan untuk keperluan sumber 
energi dan pemanas (9%), pengolahan makanan, makanan 
ternak dan bahan kimia (45%) dan pengolahan biodiesel 
(46%) (Oilworld, 2015). Pertumbuhan permintaan minyak 

sawit UE semakin terpacu dengan adanya Renewable Energy 
Directive di tahun 2009 yang berisi komitmen negara-negara 
anggota untuk menggunakan setidaknya 10% sumber energi 
terbarukan untuk transportasi pada tahun 2020 (European 
Commission, 2017). Akibatnya, terdapat kenaikan 
permintaan minyak sawit untuk kebutuhan biodiesel di 
interval 2010 dan 2014 (Grafik 1). 

Grafik 1: Perkembangan Impor Minyak Sawit 28 Negara Anggota UE (dalam juta USD)
Sumber: ITC Trademap (2018)
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Sebagai respon terhadap hambatan impor minyak sawit di 
UE, pemerintah Indonesia berusaha menjamin sustainability 
pengoperasian perkebunan kelapa sawit melalui sertifikasi 
dari The Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO), yang 
diinisiasi oleh pemangku kepentingan di tingkat industri, dan 
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diinisiasi oleh 
Kementerian Pertanian. Selain itu, pemerintah juga sedang 
mempersiapkan Instruksi Presiden tentang penundaan 
perizinan kebun sawit terutama yang berada di kawasan 
hutan untuk memperlambat deforestasi. 

Selain dari langkah-langkah tersebut, pemerintah juga 
diharapkan tidak ragu untuk mengambil sikap dan tindakan 
yang lebih berani. Misalnya, pemerintah dapat menyanggah 
pelarangan minyak sawit untuk biodiesel dengan argumen 
bahwa UE harus mencari tambahan kedelai sebagai 
substitusi minyak sawit, yang akan menimbulkan masalah 
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Grafik 2: Perkembangan Peran Indonesia sebagai Pemasok Minyak Sawit untuk UE 
Sumber: ITC Trademap (2018)

baru berupa alih fungsi lahan enam juta Ha hutan tropis di 
Amerika Selatan (The Straits Times, 2018). Rencana 
retaliation dengan menghentikan pembelian pesawat Airbus 
dan kesepakatan barter komoditas minyak sawit dengan 
pesawat Sukhoi juga dapat memberi sinyal yang kuat ke UE 
tentang keberatan Indonesia (Reuters, 2017). Selain itu, 
Indonesia juga perlu mengakselerasi rencana untuk masuk 
lebih dalam ke pasar minyak sawit yang masih potensial 
untuk dikembangkan seperti Pakistan, Rusia dan India. 
Rencana Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia 
(GIMNI) untuk membangun fasilitas pergudangan di 
Pakistan serta membuka perusahaan riset dan pemasaran 
sawit di Rusia (Reuters, 2017) perlu mendapat dukungan 
penuh dari pemerintah.
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