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ektor pariwisata nasional yang baru saja mulai bangkit dari Pandemi Covid-

19 harus kembali bersiap menghadapi gelombang infeksi baru yang berasal 

dari subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Meskipun skala penularan dan 

resiko terhadap kesehatannya diperkirakan tidak seberat varian sebelumnya, tetapi 

kesiapan pemerintah dan pelaku usaha untuk mengantisipasi hal ini mutlak 

diperlukan.  Trade and Industry Brief edisi Juni ini mengelaborasi berbagai lengkah 

yang perlu dilakukan agar guncangan terhadap sektor pariwisata dapat diminimalisir 

tetapi tetap tanpa berkompromi terhadap resiko kesehatan dan keselamatan 

masyarakat.  

Trade and Industry Brief kali ini juga membahas kinerja neraca perdagangan 

Indonesia yang pada Mei lalu mencatat surplus USD 2,89 miliar, yang merupakan 

surplus ke-25 bulan 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 Juni: Gelombang Varian Baru Covid-
19, Siapkah Sektor Pariwisata? 
Upaya pemulihan ekonomi nasional 

pasca Pandemi Covid-19 kembali 

menghadap tantangan dari peningkatan 

kembali kasus infeksi dari sub-varian baru 

Omicron BA.4 dan BA.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1 menunjukkan bahwa pada 

bulan Februari 2022 terjadi lonjakan 

kasus infeksi, yang meskipun kemudian 

menurun tetapi hingga mendekati akhir  
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Gambar 1. Statistik Kasus Covid-19 di Indonesia selama 2022 
Sumber: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University 
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N Juni terus terjadi lebih dari 1.000 kasus 

harian. Kementerian Kesehatan bahkan 

memperkirakan akan terjadi puncak 

gelombang baru pada pertengahan Juli 

mendatang [1]. 

Salah satu sektor ekonomi yang dapat 

terdampak adalah pariwisata, mengingat 

sektor ini mengandalkan mobilitas 

manusia di dalam maupun antar daerah 

bahkan antar negara, dan 

memungkinkan munculnya kumpulan 

orang dalam jumlah besar pada suatu 

lokasi. Sektor yang sempat terpukul 

sangat dalam pada pertengahan 2020 

hingga awal 2021 lalu sebenarnya baru 

saja mulai bangkit sebagaimana terlihat 

pada Gambar 2. Sejak pemerintah 

Indonesia mulai melonggarkan kebijakan 

protokol Kesehatan dan membuka 

empat bandara untuk menerima 

penerbangan internasional Februari 

2022, terjadi kenaikan kunjungan 

wisatawan, khususnya mancanegara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu Langkah apa saja perlu dilakukan 

untuk memitigasi dampak negatif dari 

ancaman puncak gelombang infeksi 

varian baru ini? Pertama, perlu dilakukan 

pemantauan harian kasus penyebaran 

virus di negara-negara asal wisatawan 

mancanegara. Sebagai gambaran, Tabel 

1 menunjukkan kunjungan wisatawan 

mancanegara pada April 2022 

berdasarkan asal negaranya. Adapun 

Gambar 3 menunjukkan perkembangan 

kasus infeksi virus di beberapa negara 

potensial asal wisman selama 2022.  

Kedua, pemantauan ini dapat bermuara 

pada kebijakan promosi wisata dan 

imigrasi berbasis resiko. Terhadap 

negara dengan jumlah kasus infeksi yang 

tinggi dapat dilakukan pengetatan syarat 

masuk ke Indonesia dan karantina. 

Adapun terhadap negara dengan 

pengendalian virus yang baik dapat 

disiapkan Kembali skenario travel bubble 

(koridor perjalanan antar negara). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan April 2022 
Sumber: Kemenparekraf, diolah 

Keterangan: Data imigrasi didapatkan dari checkpoint bandar udara utama dan pos 
lintas batas, Adapun MPD menangkap pergerakan digital. 
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Negara Jumlah 

Australia 15555 

Singapura 12682 

Malaysia 8709 

India 6720 

Britania Raya 6085 

Tabel 1. Asal Wisatawan Mancanegara April 2022 

 

Sumber: Kemenparekraf, diolah 

 

Gambar 3. Statistik Kasus Covid-19 di Beberapa Negara Potensial  
Asal Wisman selama 2022 

Sumber: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University 
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N Secara konseptual travel bubble adalah 
kerja sama dua atau lebih negara yang 
berhasil mengontrol virus untuk 
menciptakan sebuah koridor perjalanan, 
yang memudahkan penduduk melakukan 
perjalanan lintas batas secara bebas 
tanpa kewajiban karantina.  

Ketiga, melanjutkan program vaksinasi 
nasional. Capaian 81,14% vaksin dosis 
kedua dan 24,22% vaksin booster per 
akhir Juni ini [2] dapat terus dipacu 
terutama di daerah wisata. Ketiga, 
pengambilan sample antigen maupun 
PCR (Polymerase Chain Reaction) perlu 
dipertimbangkan, dapat dimulai secara 
acak di pusat-pusat mobilitas dan 
ditingkatkan menjadi wajib jika kasus 
infeksi meningkat.  

Keempat, pelaku usaha pariwisata juga 
perlu meningkatkan kembali penerapan 
protokol kesehatan di tempat wisata dan 
akomodasi. Penggunaan masker, 
ketersediaan fasilitas untuk memeriksa 
suhu badan, mencuci tangan dan 
ketersediaan masker di tempat-tempat 
wisata perlu dipastikan kembali. Kelima, 
pelaku usaha kuga perlu berkomitmen 
untuk mengendalikan jumlah 
pengunjung untuk acara-acara yang 
menimbulkan kerumunan pengunjung 
dalam jumlah ebsar.  

Keenam, pelaku usaha pariwisata juta 
perlu melanjutkan upaya untuk 
membangun ekosistem digital yang baik 
[3]. Hal ini meliputi sambungan internet 
yang kencang, layanan TV kabel yang 
lengkap, pembayaran non-tunai, dan 
integrasi pada platform online. Tidak 
kalah penting juga pelaku usaha 
memastikan ketersediaan layanan suku 
cadang dan perbaikan gawai dan 

komputer baik oleh penyedia akomodasi 
atau sumber eksternal yang bisa 
dipanggil dengan cepat dan handal. 
Berbagai hal ini penting untuk menarik 
wisatawan dengan tujuan work and travel 
yang memiliki resiko penularan virus 
rendah tetapi membutuhkan 
kenyamanan fasilitas bekerja di tempat 
wisata. 

 

[1]  CNNIndonesia.com, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional
/20220627063209-20-813785/menkes-
peringatkan-puncak-omicron-ba4-ba5-
terjadi-pertengahan-juli 

[2]  Kementerian Kesehatan,  

https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines 

[3] The Conversation.com, 

https://theconversation.com/bagaimana
-pelaku-usaha-pariwisata-bisa-
memanfaatkan-tren-bekerja-dari-luar-
kantor-168376 
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B. Ringkasan Kinerja Serta Prospek Perdagangan dan 
Industri    

1. Neraca Perdagangan dan 

Harga Komoditas 

Neraca perdagangan Indonesia pada 

Mei 2022 mencatat surplus senilai USD 

2,89 miliar. Surplus ini sekaligus 

menyambung surplus sebelumnya pada 

April 2022 senilai USD 7,56 miliar, yang 

juga berarti surplus selama 25 bulan 

berturut-turut.  

Surplus Mei 2022 disumbang oleh 

surplus pada neraca non-migas yang 

mencapai USD4,75 miliar, sementara 

neraca migas kembali mencatatkan 

defisit senilai USD1,86 miliar. Sebagai 

perbandingan, pada April lalu neraca 

non-migas mencatatkan surplus sebesar 

USD9,994 miliar sementara neraca migas 

mengalami defisit senilai USD2,38 miliar.  

Secara kumulatif, sepanjang empat bulan 

pertama tahun 2022 neraca 

perdagangan Indonesia berada dalam 

keadaan surplus senilai USD19,78 miliar. 

Surplus neraca perdagangan non-migas 

sebesar USD29,35 miliar sepanjang 

Januari-Mwi 2022 menutupi neraca 

perdagangan migas yang mengalami 

defisit sebesar USD9,56 miliar. 

2. Kinerja Ekspor 

Kinerja ekspor Indonesia pada Mei 

menunjukkan penurunan dibandingkan 

dengan April 2022. Nilai total ekspor 

Indonesia pada Mei tercatat USD 21,51 

miliar atau turun 21,29% dibanding April. 

Jika dibandingkan Mei 2021, nilai ekspor 

April 2022 menunjukkan peningkatan 

yang cukup signifikan sebesar 36,34%. 

Komposisi ekspor sepanjang Januari-Mei 

2022 sangat didominasi produk non-

migas (94,58%) dibandingkan migas 

(5,42%). Komoditas utama ekspor migas 

berasal dari pertambangan gas dan 

minyak mentah, sedangkan hasil olahan 

minyak dan gas masih terbatas. 

Kontributor utama ekspor non-migas 

adalah produk industri pengolahan 

(72,83%), disusul oleh pertambangan & 

lainnya (20,15%), pertanian (1,60%) dan 

selebihnya migas (5,42%). 

Berdasarkan kelompok produk 

utamanya, lima kontributor utama ekspor 

non-migas sepanjang Januari-Mei 2022 

terdiri dari: 1) HS 27: bahan bakar mineral 

(17,47%); 2 HS 15: lemak dan minyak 

hewani/nabati (10,81%); 3) HS 71: bijih 

logam, terak dan abu (4,01%); 4) HS 71: 

logam mulia dan perhiasan/permata 

(3,07%); 5) HS 75: nikel dan barang 

daripadanya (1,70%). 
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N Jika ditinjau berdasarkan negara 

tujuannya, sepanjang Januari-Mei 2022 

tujuan ekspor utama produk non-migas 

Indonesia adalah Tiongkok (20,97%) dari 

total ekspor nonmigas). Negara tujuan 

ekspor utama berikutnya secara berturut-

turut adalah Amerika Serikat (11,31%), 

Jepang (8,22%), India (8,18%), dan 

Malaysia (5,24%). Peran kelima negara 

tujuan utama tersebut mencapai 53,92% 

dari total nilai ekspor nonmigas, 

sedangkan kontribusi ekspor ke 13 

negara tujuan utama selama Januari-Mei 

2022 mencapai 73,51%. Hal ini berarti 

masih terdapat konsentrasi pasar yang 

tinggi atas ekspor Indonesia dan belum 

optimalnya pemasaran ke negara-negara 

pasar non-tradisional. 

Ditinjau dari provinsi asal, lima provinsi 

dengan sumbangan ekspor barang 

terbesar selama Mei 2022 adalah Jawa 

Barat (13,67%), Kalimantan Timur 

(10,76%), Jawa Timur (9,77%), Riau 

(7,39%) dan Kepulauan Riau (6,49%). 

Kelimanya menyumbangkan lebih dari 

setengah total nilai ekspor barang 

nasional. Hal ini menunjukkan masih 

terkonsentrasinya produksi komoditas 

ekspor di beberapa provinsi tertentu. 

3. Perkembangan Impor 

Selama Mei 2022, nilai impor Indonesia 

tercatat USD18,61 miliar atau turun 

5,81% dibanding April. Jika 

dibandingkan dengan Mei 2021 nilai 

impor April 2022 meningkat sebesar 

30,74%. 

Kontributor utama impor selama April 

2022 adalah produk non-migas (83,41%), 

adapun impor migas menyumbang 

16,59%. Menurut penggunaannya, 

sebagian besar impor selama Mei 2022 

digunakan untuk bahan baku dan 

penolong (77,61%), barang modal 

(14,19%) dan sebagian kecil digunakan 

untuk barang konsumsi (8,20%). 

Secara lebih spesifik, lima kontributor 

utama impor non-migas selama Mei 2022 

adalah: 1) HS 84: mesin/peralatan 

mekanis dan bagiannya (15,16%); 2) HS 

85: mesin/perlengkapan elektrik dan 

bagiannya (13,45%); 3) HS 72: besi dan 

baja (7,23%); 4) HS 10: serelia (2,42%); 

dan 5) HS 17: gula dan kembang gula 

(2,27%). Komoditas impor tersebut 

umumnya adalah input penting di dalam 

proses produksi barang dan jasa 

domestik. 

Sebagian besar impor non-migas selama 

Januari-Mei 2022 berasal dari Tiongkok 

(32,71%). Negara asal utama impor 

berikutnya secara berturut-turut adalah 

Jepang (8,67%), Thailand (6,21%), Korea 

Selatan (5,32%), Singapura (4,67%) 

Kelima negara tersebut menyumbangkan 

57,58% nilai impor, sedangkan kontribusi 

13 negara asal impor utama mencapai 

79,06%. Hal ini menunjukkan impor 

cenderung sangat terkonsentrasi dari 

beberapa negara mitra saja.  
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MM 
C. Ringkasan Angka Penting

Neraca perdagangan barang: 
◆ Total: surplus USD2,89 miliar (Mei 

’22); surplus USD19,79 miliar (Jan-
Mei ’22) 

◆ Migas: defisit USD1,86 miliar (Mei 
’22); defisit USD9,56 miliar (Jan-Mei 
’22) 

◆ Non-migas: surplus USD4,75 miliar 
(Mei ’22); surplus USD29,35 miliar 
(Jan-Mei ’22) 

Pertumbuhan nilai ekspor: 
◆ Total: defisit 21,29% (Mei’22 m-to-

m); 27,00% (Mei’22 y-on-y); 36,34% 
(Jan-Mei’22 y-on-y) 

◆ Migas: 4,38% (Mei’22 m-to-m); 
54,49% (Mei’22 y-on-y); 35,94% (Jan-
Mei22 y-on-y) 

◆ Non-migas: defisit 22,71% (Mei’22 
m-to-m); 25,34% (Mei’22 y-on-y); 
36,36% (Jan-Mei’22 y-on-y) 

Kontribusi ekspor non-migas Jan-Mei 
‘22: 
Industri pengolahan (72,83%), disusul 
oleh pertambangan & lainnya (20,15%), 
dan pertanian (1,60%), selebihnya migas 
(5,42%). 

Produk utama ekspor non-migas Jan-
Mei ‘22: 
Bahan bakar mineral (17,47%); Lemak 
dan minyak hewani/nabati (10,81%); 
Bijih logam, terak, dan abu (4,01%); 
Logam mulia dan perhiasan/permata 
(3,07%); Nikel dan barang daripadanya 
(1,70%). 

Tujuan utama ekspor nonmigas Jan-Mei 
‘22: 

Tiongkok (20,97%); Amerika Serikat 
(11,31%), Jepang (8,22%), India (8,18%), 
dan Malaysia (5,24%). 

Provinsi asal ekspor Jan-Mei ‘22: 
Jawa Barat (13,67%), Kalimantan Timur 
(10,76%), Jawa Timur (9,77%), Riau 
(7,39%), dan Kepulauan Riau (6,49%). 

Pertumbuhan nilai impor: 
◆ Total: defisit 5,81% (Mei ’22 m-to-m); 

30,74% (Mei ’22 y-on-y); 28,93% 
(Jan-Mei ’22 y-on-y) 

◆ Migas: defisit 12,07% (Mei ’22 m-to-
m); 62,64% (Mei ’22 y-on-y); 71,26% 
(Jan-Mei ’22 y-on-y) 

◆ Non-migas: defisit 4,31% (Mei ’22 m-
to-m); 25,33% (Mei ’22 y-on-y); 
22,89% (Jan-Mei ’22 y-on-y) 

Komposisi impor Jan-Mei ‘22: 
◆ Berdasarkan penggunaan: bahan 

baku dan penolong (77,61%), barang 
modal (14,19%), dan sebagian kecil 
digunakan untuk barang konsumsi 
(8,20%). 

◆ Berdasarkan produk utama: : 
mesin/peralatan mekanis dan 
bagiannya (15,16%); 
mesin/perlengkapan elektrik dan 
bagiannya (13,45%); besi dan baja 
(7,23%); serelia (2,42%); gula dan 
kembang gula (2,27%). 

Asal utama impor nonmigas Jan-Mei 
‘22: 
Tiongkok (32,71%), Jepang (8,67%), 
Thailand (6,21%), Korea Selatan (5,32%) 
Singapura (4,67%). 

 


