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ndustri otomotif nasional menunjukkan indikasi pemulihan yang kuat dari 

pandemi dengan catatan pertumbuhan sektoral dan penjualan mobil yang 

melonjak selama kuartal ke-2 dan ke-3 2021. Meskipun demikian, 

perkembangan ini tidak boleh membuat pemerintah dan para pelaku usaha berpuas 

diri karena terdapat beberapa tantangan terkait kenaikan harga komoditas, 

kelangkaan komponen dan perubahan preferensi konsumen. Trade and Industry 

Brief bulan ini membahas berbagai tantangan untuk kelanjutan pemulihan sektor 

otomotif tersebut serta strategi respon yang diperlukan.  

Trade and Industry Brief bulan November ini juga melihat perkembangan neraca 

perdagangan Indonesia Oktober 2021 lalu, yang kembali mencatat surplus cukup 

besar senilai USD5,37 miliar, yang merupakan surplus ke-18 bulan secara berturut-

turut. Informasi yang digunakan dalam policy brief ini diperoleh dari Berita Resmi 

Statistik BPS, Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, ITC Trademap, dan 

berbagai sumber lainnya. 

A. Topik Khusus November: Kebangkitan Industri 
Otomotif Nasional, Belum Waktunya Berpuas Diri

Industri otomotif nasional terus 

menunjukkan geliat kuat pemulihan. 

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor 

alat angkutan mencatatkan 

pertumbuhan tahunan sebesar 27,84% 

pada triwulan 3 2021, setelah 

sebelumnya tumbuh sebesar 45,70% 

pada triwulan 2 2021 [1].  Pertumbuhan 

dua digit selama dua triwulan terakhir 

ini menunjukkan kebangkitan drastis 

industri otomotif nasional, setelah 

sempat tumbuh negatif sebesar 

19,86% di sepanjang 2020 karena 

terjangan pandemi COVID-19. 

Secara global, Indonesia tetap menjadi 

salah satu basis utama produksi 

otomotif berbagai pabrikan, terutama 

merek-merek Jepang. Tercatat 

terdapat 21 perusahaan industri di 

Indonesia, dengan total nilai investasi 

sebesar Rp 71,35 triliun [2]. Industri ini 

memiliki kapasitas produksi 2,35 juta 

unit per tahun, dan menyerap sekitar 

38 ribu tenaga kerja langsung. Dari sisi 

ekspor, produk otomotif Indonesia 

diekspor ke lebih dari 80 negara, 

termasuk Arab Saudi, Filipina, 

Bangladesh, dan Kuwait.  
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N Pemulihan dari pandemi terlihat pada 

2021, dengan data menunjukkan pada 

periode Januari-Oktober 2021, 

Indonesia mengekspor 235 ribu 

kendaraan utuh (completely built up / 

CBU), 79 ribu kendaraan secara terurai 

(completely knock down / CKD), dan 72 

juta unit komponen (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pada tataran global, industri otomotif 

tampak masih berjuang untuk kembali 

bangkit setelah keterpurukan akibat 

pandemi COVID-19. Dari sisi penjualan 

mobil, industri otomotif global 

diperkirakan akan mencatatkan total 

penjualan 66 juta unit mobil di tahun 

2021 [3]. Angka ini naik 3,45% 

dibandingkan total penjualan di 2020 

sebesar 63,8 juta unit. Meskipun 

demikian, total penjualan di 2021 

tersebut masih jauh lebih rendah  

(-11,88%) dari total penjualan sebesar 

74,9 juta unit di tahun 2019. 

Sementara pada tingkat nasional, Data 

dari Gabungan Industri Kendaraan 

Bermotor Indonesia (GAIKINDO) 

mencatatkan kenaikan penjualan ritel 

mobil secara signifikan, yaitu 600.344 

unit pada periode Januari-September  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021, atau naik sekitar 50% dari 

periode yang sama di tahun 

sebelumnya sebesar 407.390 unit. 

Meskipun mengalami peningkatan 

signifikan di 2021, namun angka ini 

masih berada di bawah tingkat 

penjualan Januari-September 2019 

(753.594 unit), dan 856.755 unit pada 

2018. Dapat dikatakan bahwa 

pemulihan berjalan perlahan seiring 

tingkat konsumsi masyarakat yang 

kembali bangkit. 
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Gambar 1: Wholesales, Retail Sales, Produksi dan Ekspor Mobil per 

Kategori (dalam satuan unit) 

 

Sumber: Diolah GAKINDO (2021) 
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N Tantangan Pemulihan 

Upaya industri otomotif nasional untuk 

bangkit bukan tanpa tantangan. 

Setidaknya ada tiga hal yang perlu 

diwaspadai. Pertama, pergerakan 

harga komoditas, khususnya yang 

menjadi bahan baku industri otomotif. 

Harga baja dunia (US Steel Price) pada 

akhir Oktober 2021 telah naik sebesar 

57.36% sejak awal tahun. Hal senada 

juga terjadi dengan komoditas 

aluminum yang pada akhir Oktober 

2021 telah naik 45,65% sejak awal 

tahun. Implikasi dari hal ini tentunya 

pada kenaikan biaya produksi 

kendaraan bermotor yang apabila tidak 

disikapi dengan cermat dapat 

menghambat laju pemulihan industri 

otomotif global maupun nasional. 

Kedua, sejalan dengan tantangan yang 

pertama, terdapat kelangkaan chip 

(semikonduktor) global yang diprediksi 

masih akan terus berlanjut. Kronologi 

kelangkaan pasokan chip sendiri dipicu 

oleh pandemi COVID-19. Seiring 

dengan pembatasan mobilitas yang 

terjadi di tahun 2020, masyarakat di 

seluruh dunia mengubah pola kerja 

menjadi bekerja dari rumah. Hal ini 

menciptakan disrupsi permintaan 

perangkat elektronik, khususnya 

komputer/laptop dan perangkat 

pendukungnya. Terjadi permintaan 

besar untuk kecepatan internet yang 

lebih tinggi, yang juga menuntut 

perangkat jaringan (router/modem).  

Alhasil, rantai pasok elektronik 

kewalahan untuk mengikuti lonjakan 

permintaan yang signifikan yang terjadi 

di waktu singkat. Apalagi, produsen 

chip dihadapkan pada pembatasan 

sosial sehingga tidak bisa dengan 

mudah meningkatkan kapasitas 

produksinya.  

Hal ini berakibat fatal pada 

tersendatnya pasokan chip untuk 

industri lain, termasuk industri otomotif 

global. Produksi mobil secara global 

terdampak secara signifikan hingga 

setidaknya jangka menengah 

mendatang. Beberapa pabrikan 

otomotif global seperti Volkswagen 

berusaha menyiasati hal ini dengan 

menggunakan lebih sedikit chip dalam 

produksi kendaraannya [4]. Akan tetapi 

perubahan tersebut tentunya 

membutuhkan waktu yang cukup 

panjang mengingat secara teknis bisa 

berdampak signifikan terhadap 

rancangan teknologi kendaraan. 

Ketiga, terjadi perubahan selera dan 

tren pergeseran tekonologi untuk 

sepenuhnya beralih ke mobil listrik. 

Adapun beberapa teknologi terkini 

yang ada pada industri otomotif 

konvensional (bermesin BBM) masih 

terbilang baru. Teknologi-teknologi 

baru untuk mobil konvensional ini 

masih memerlukan waktu hingga 

mencapai titik impas secara ekonomi. 

Di sisi lain, kesadaran masyarakat 

global terhadap perubahan iklim 

semakin menuntut pergeseran tren 
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N teknologi mobil menuju kendaraan 

listrik. Oleh karena itu, transisi dari 

teknologi mobil konvensional menuju 

mobil listrik diprediksi akan 

berlangsung perlahan meskipun cukup 

agresif.  

Strategi dan Dukungan Pemerintah 

Untuk terus mendorong pemulihan 

industri otomotif nasional beberapa 

strategi dapat ditempuh. Pertama, 

seiring dengan siklus bisnis Indonesia 

yang berada dalam fase pemulihan 

awal (initial recovery), maka tepat bila 

pemerintah terus menjaga insentif bagi 

industri otomotif. Hal ini berlaku baik 

dari sisi fiskal maupun moneter. Dari sisi 

fiskal, pemerintah memberikan insentif 

berupa penurunan tarif Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah Ditanggung 

Pemerintah (PPnBM DTP). Melihat 

pemulihan industri otomotif yang 

masih berjalan dan belum kembali ke 

tingkat penjualan sebelum pandemi, 

maka cukup bijak bila penghapusan 

insentif ini dilakukan secara bertahap. 

Hal ini tentunya dengan tetap melihat 

perkembangan penerimaan negara 

yang juga perlu dijaga stabilitasnya 

seiring pemulihan ekonomi nasional. 

Dari sisi moneter, cukup tepat Bank 

Indonesia melakukan perpanjangan 

kebijakan Loan-to-Value (LTV) 100%, 

Down Payment 0% untuk pembiayaan 

kendaraan bermotor hingga akhir 

2022. Pun demikian, insentif ini perlu 

dievaluasi secara berkala dan 

disesuaikan kembali seiring fase siklus 

bisnis yang berlanjut dari initial 

recovery menuju early expansion, yang 

diprediksi akan terjadi pada akhir 2022. 

Strategi kedua, pemerintah dapat 

bersikap proaktif menghidupkan dan 

meningkatkan posisi Indonesia dalam 

rantai pasok global. Salah satu 

kesempatan untuk mencapai hal ini 

adalah optimalisasi dan ratifikasi 

berbagai perjanjian dagang yang telah 

diselesaikan (RCEP, Indonesia-Australia 

CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, serta 

presidensi Indonesia dalam G-20. 

Dalam berbagai wadah kerja sama 

internasional ini Indonesia dapat 

menekankan pentingnya memperkuat 

rantai poduksi global dan kesadaran 

agar negara-negara anggota tidak 

hanya memikirkan kepentingan 

internalnya ketika menghadapi krisis, 

misalnya membatasi ekspor komponen 

otomotif atau menutup pasar dalam 

kondisi krisis. Kesadaran ini diperlukan 

agar pemulihan ekonomi dapat 

dilakukan bersama dan lebih kuat.  

Kerja sama internasional juga dapat 

meningkatkan ekspor. Misalnya, 

dengan adanya CEPA peluang ekspor 

otomotif Indonesia ke Australia 

memiliki potensi yang besar, meskipun 

sejauh ini masih terhambat dua hal, 

yaitu izin dari prinsipal yang mayoritas 

merupakan perusahaan Jepang, serta 

standar emisi Indonesia yang perlu 

ditingkatkan untuk memenuhi 

permintaan di Australia. Pun demikian, 
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N pemerintah tetap optimis bahwa 

Australia bisa menjadi pasar baru bagi 

ekspor otomotif Indonesia [5]. 

Strategi ketiga adalah dukungan 

terhadap industri mobil listrik nasional. 

Sejauh ini pemerintah memberikan 

dukungan terhadap ekosistem mobil 

listrik nasional yang tertuang dalam 

Perpres No. 55/2019. Meskipun 

demikian, pada tingkat 

implementasinya banyak dipandang 

belum optimal. Secara umum, untuk 

tercipta ekosistem kendaraan listrik 

yang baik, diperlukan insentif pada dua 

sisi. Pertama dari sisi konsumen, 

insentif dapat berupa diskon PPnBM 

yang bisa didorong hingga 0% serta 

subsidi bunga untuk pembiayaan 

kendaraan listrik. Kedua, dari sisi 

infrastruktur pendukung diperlukan 

banyak stasiun pengisian baterai listrik 

di berbagai SPBU sehingga 

mempermudah konsumen dalam 

mengisi ulang kendaraan listriknya. 

 

[1] Badan Pusat Statistik, 

https://www.bps.go.id/indicator/11/10

4/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-

seri-2010.html    

[2] Kementerian Perindustrian Republik 

Indonesia, 

https://kemenperin.go.id/artikel/2293

9/Sektor-Otomotif-Berkontribusi-

Besar-Tingkatkan-Keyakinan-Berusaha-

di-Sektor-Industri   

[3] Statista.com, 

https://www.statista.com/statistics/200

002/international-car-sales-since-1990/    

[4] Forbes.com, 

https://www.forbes.com/sites/forbeste

chcouncil/2021/11/17/why-the-global-

chip-shortage-is-lasting-so-long-and-

why-it-will-have-a-positive-

end/?sh=5dfdf209153b    

[5] CNBCIndonesia.com, 

https://www.cnbcindonesia.com/news

/20210813184253-4-268377/australia-

paling-susah-ditembus-ekspor-mobil-

buatan-indonesia   
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 B. Ringkasan Kinerja serta Prospek Perdagangan dan 

Industri 

1. Neraca Perdagangan dan 

Harga Komoditas 
Neraca perdagangan Indonesia pada 

Oktober 2021 mencatat surplus 

cukup besar senilai USD5,73 miliar. 

Surplus ini sekaligus menyambung 

surplus neraca perdagangan pada 

September lalu yang juga cukup 

besar senilai USD4,34 miliar. Surplus 

Oktober 2021 ini didorong oleh 

surplus pada neraca nonmigas yang 

mencapai USD6,60 miliar, sementara 

neraca migas kembali mencatatkan 

defisit senilai USD0,87 miliar. 

Sebagai perbandingan, pada 

September lalu neraca nonmigas 

mencatatkan surplus sebesar 

USD5,30 miliar sementara neraca 

migas mengalami defisit senilai 

USD0,93 miliar.  

 

Secara kumulatif, sepanjang sepuluh 

bulan pertama tahun 2021 neraca 

perdagangan Indonesia berada 

dalam keadaan surplus senilai 

USD30,80 miliar. Surplus neraca 

perdagangan nonmigas sebesar 

USD40,08 miliar sepanjang Januari-

Oktober 2021 menutupi neraca 

perdagangan migas yang mengalami 

defisit sebesar USD9,27 miliar. 

 

2. Kinerja Ekspor 

Kinerja ekspor Indonesia pada 

Oktober 2021 menunjukkan 

peningkatan dibandingkan 

September. Nilai total ekspor 

Indonesia pada Oktober 2021 tercatat 

USD22,02 miliar atau naik 6,89% 

dibanding September. Jika 

dibandingkan Oktober 2020, nilai 

ekspor Oktober 2021 menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan 

sebesar 53,35%. 

Komposisi ekspor sepanjang Januari-

Oktober 2021 sangat didominasi 

produk nonmigas (95,35%) 

dibandingkan migas (4,65%). 

Komoditas utama ekspor migas 

berasal dari pertambangan gas dan 

minyak mentah, sedangkan hasil 

olahan minyak dan gas masih 

terbatas. Kontributor utama ekspor 

nonmigas adalah produk industri 

pengolahan (72,94%), disusul oleh 

pertambangan & lainnya (20,56%), 

dan terakhir pertanian (1,85%). 

Berdasarkan 10 kelompok produk 

utama ekspor, lima kontributor utama 

ekspor nonmigas sepanjang Januari-

September 2021 terdiri dari: 1) HS 15: 

lemak dan minyak hewan/nabati 

(15,48%); 2) HS 27: bahan bakar 

mineral (14,42%); 3) HS 72: besi dan 

baja (9,42%); 4) HS 85: mesin dan 

perlengkapan elektrik serta bagiannya 
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N (5,39%); 5) HS 40: karet dan barang 

dari karet (3,33%). 

Secara umum, porsi ekspor tujuan 

ekspor pada Oktober 2021 terbesar 

yaitu ke Tiongkok sebesar USD5,93 

miliar, Amerika Serikat berada di 

urutan kedua dengan USD2,34 miliar, 

disusul Jepang dengan USD1,41 

miliar, yang dimana ketiga negara 

tersebut menyumbang 46,09% dari 

total. Sementara itu, ekspor ke 

ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) 

masing-masing sebesar USD3,55 

miliar dan USD7,31 miliar.  

Jika ditinjau sepanjang 2021, negara 

yang menjadi tujuan ekspor utama 

produk nonmigas Indonesia selama 

Januari-Oktober adalah Tiongkok 

(28,22% dari total ekspor nonmigas). 

Negara tujuan ekspor utama 

berikutnya secara berturut-turut 

adalah Amerika Serikat (11,14%), 

Jepang (6,73%), India (5,62%), dan 

Malaysia (4,47%). Peran kelima negara 

tujuan utama tersebut mencapai 

56,18% dari total nilai ekspor 

nonmigas, sedangkan kontribusi 

ekspor ke 13 negara tujuan utama 

selama Januari-Oktober 2021 

mencapai 72,33%.  

Ditinjau dari provinsi asal, lima 

provinsi dengan sumbangan ekspor 

barang terbesar selama Januari-

Oktober 2021 adalah Jawa Barat 

(14,82%), Jawa Timur (10,07%), 

Kalimantan Timur (10,21%), Riau 

(8,94%), dan Kepulauan Riau (8,86%). 

Kelimanya menyumbangkan lebih 

dari setengah total nilai ekspor 

barang nasional. 

3. Perkembangan Impor 
Selama Oktober 2021, nilai impor 

Indonesia tercatat USD16,29 miliar 

atau naik 0,36% dibanding 

September. Jika dibandingkan 

dengan Oktober 2020 nilai impor 

Oktober 2021 meningkat sebesar 

48,29%. 

 

Kontributor utama impor selama 

Januari-Oktober 2021 adalah produk 

nonmigas (87,70%), adapun impor 

migas menyumbang (12,30%). 

Menurut penggunaannya, sebagian 

besar impor selama Januari-Oktober 

2021 digunakan untuk bahan baku 

dan penolong (75,55%), barang 

modal (14,69%) dan sebagian kecil 

digunakan untuk barang konsumsi 

(9,76%). 

 

Secara lebih spesifik, lima kontributor 

utama impor nonmigas selama 

Januari-Oktober 2021 adalah: 1) HS 

84: mesin dan peralatan mekanis 

(14,79%); 2) HS 85: 

mesin/perlengkapan elektrik dan 

bagiannya (13,25%); 3) HS 72: beso 

dan baja (6,96%); 4) HS 87: 

kendaraan dan bagiannya (3,90%); 

dan 5) HS 23: ampas dan sisa industri 

makanan (2,44%). Komoditas impor 

tersebut umumnya adalah input 

penting di dalam proses produksi 

barang dan jasa domestik. 
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N Sebagian besar impor nonmigas 

selama Januari-Oktober 2021 berasal 

dari Tiongkok (31,98%). Negara asal 

utama impor berikutnya secara 

berturut-turut adalah Jepang 

(9,56%), Australia (5,83%), Thailand 

(5,34%), Singapura (4,85%) Kelima 

negara tersebut menyumbangkan 

57,56% nilai impor nonmigas, 

sedangkan kontribusi 13 negara asal 

impor utama mencapai 80,21%. Hal 

ini menunjukkan impor cenderung 

sangat terkonsentrasi dari beberapa 

negara mitra saja. 
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C. Ringkasan Angka Penting 
Neraca perdagangan barang: 
◆ Total: surplus USD5,37 miliar (Okt’21); 

surplus USD30,81 miliar (Jan-Okt ’21) 
◆ Migas: defisit USD0,87 miliar (Okt’21); 

defisit USD9,27 miliar (Jan-Okt ’21) 
◆ Nonmigas: surplus USD6,60 miliar 

(Okt’21); surplus USD40,08 miliar 
(Jan-Okt’21) 

Pertumbuhan nilai ekspor: 
◆ Total: 6,89% (Okt’21 m-to-m); 53,35% 

(Okt’21 y-on-y); 41,80% (Jan-Okt’21 y-
on-y) 

◆ Migas: 9,91% (Okt’21 m-to-m); 
66,84% (Okt’21 y-on-y); 52,24% (Jan-
Okt’21 y-on-y) 

◆ Nonmigas: 6,75% (Okt’21 m-to-m); 
52,75% (Okt’21 y-on-y); 41,26% (Jan-
Okt’21 y-on-y) 

Komposisi nilai ekspor nonmigas Jan-
Okt‘21: 
Industri pengolahan (72,94%), disusul 
oleh pertambangan & lainnya (20,56%), 
Migas (4,65%) dan terakhir pertanian 
(1,85%). 
 
Produk utama ekspor nonmigas Jan-
Okt‘21: 
Lemak dan minyak hewan/nabati 
(15,48%); bahan bakar mineral (14,42%); 
besi dan baja (9,42%); mesin dan 
perlengkapan elektrik dan bagiannya 
(5,39%);  karet dan barang dari karet 
(3,33%). 
 
Tujuan utama ekspor nonmigas Jan-
Okt‘21: 

Tiongkok (23,00%); Amerika Serikat 
(11,67%), Jepang (7,67 %), India (6,07%), 
dan Malaysia (4,80%). 
 
Provinsi asal ekspor Jan-Okt‘21: 
Jawa Barat (14,82%), Jawa Timur 
(10,07%), Kalimantan Timur (10,21%), 
Riau (8,86%), dan Kepulauan Riau 
(6,40%). 
 
Pertumbuhan nilai impor: 
◆ Total: 0,36% (m-to-m); 51,06% (y-on-

y); 35,86% (Jan-Okt ’21 y-on-y) 
◆ Migas: 1,68% (m-to-m); 75,94% (y-on-

y); 63,61% (Jan-Okt ’21 y-on-y) 
◆ Nonmigas: 0,19% (m-to-m); 48,29% 

(y-on-y); 32,70% (Jan-Okt ’21 y-on-y) 

Komposisi impor Jan-Okt‘21: 
◆ Berdasarkan penggunaan: bahan 

baku dan penolong (75,51%), barang 
modal (14,40%), dan sebagian kecil 
digunakan untuk barang konsumsi 
(10,09%). 

◆ Berdasarkan produk utama: mesin 
dan peralatan mekanis (14,79%); 
mesin/perlengkapan elektrik dan 
bagiannya (13,25%); besi dan baja 
(6,96%); kendaraan dan bagiannya 
(3,90%); ampas dan sisa industri 
makanan (2,44%). 
 

Asal utama impor nonmigas Jan-Okt‘21: 

Tiongkok (32,06%), Jepang (8,65%), 
Malaysia (5,38%) , Thailand (5,36%), 
Korea Selatan (5,23%). 

 

 


