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konomi hijau dan pembangunan rendah karbon telah menjadi salah satu 
strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan strategi ini, 
diharapkan pembangunan pada masa depan bukan hanya menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menjamin kesejahteraan sosial 
dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Strategi ini juga telah menjadi 
komitmen bersama negara-negara G20 dalam KTT di Bali November 2022 lalu. 
Meskipun demikian, Indonesia perlu mengantisipasi dampak strategi baru ini 
terhadap bisnis UMKM, mengingat UMKM memiliki keterbatasan sumber daya 
internal untuk mentransformasikan usahanya.  

Trade and Industry Brief edisi Januari 2023 ini membahas bagaimana 
UMKM dapat berperan sejak awal dalam implementasi pilar-pilar ekonomi hijau, 
meliputi transisi energi, pertanian berkelanjutan, produk hijau, ekonomi sirkular, 
dan pembiayaan berkelanjutan. Trade and Industry Brief kali ini juga membahas 
kinerja neraca perdagangan Indonesia yang pada Desember 2022 lalu mencatat 
surplus USD3,89 miliar, yang merupakan surplus ke-32 bulan berturut-turut, dan 
sepanjang 2022 juga mencatat surplus USD54,46 miliar. Informasi yang digunakan 
dalam policy brief ini diperoleh dari BPS, artikel ilmiah, dan sumber-sumber 
lainnya.  

A. Topik Khusus Januari: Peningkatan Keterlibatan 
UMKM dalam Strategi Ekonomi Hijau 

Ekonomi hijau dapat dipahami 
sebagai suatu aktivitas ekonomi yang 
pertumbuhannya bercirikan rendah 
karbon, penggunaan sumber daya alam 
yang efisien, serta inklusivitas sosial [1]. 
Pada dasarnya, ekonomi hijau dapat 
mencakup seluruh kegiatan ekonomi 
baik pada tataran makro maupun mikro, 
baik pada sektor barang dan jasa 
maupun keuangan. Beberapa pilar 
ekonomi hijau meliputi transisi energi, 
pertanian berkelanjutan, produk hijau, 
ekonomi sirkular, dan pembiayaan 
berkelanjutan.  

Dalam jangka panjang, 
terjaganya kualitas lingkungan dan 
terjadinya pemerataan hasil 
pembangunan diharapkan akan menjadi 
pendorong pertumbuhan ekonomi. 
Meskipun demikian, dalam jangka 
pendek, transformasi dunia usaha 
menuju ekonomi hijau tentunya 
memerlukan penyesuaian dan 
menimbulkan konsekuensi biaya. Oleh 
karena itu, terdapat kekhawatiran bahwa 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) akan tertinggal dalam strategi 
ekonomi hijau karena terbatasnya 
sumber daya internal untuk melakukan 
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N transisi dan terbatasnya akses terhadap 
sumber daya eksternal. Diperlukan 
upaya serius dan sistematis untuk 
melibatkan UMKM dalam pertumbuhan 
hijau sejak awal. Pelibatan ini penting 
mengingat peran UMKM yang sangat 
besar dalam perekonomian, di mana 
saat ini UMKM merepresentasikan 99% 
dari seluruh unit usaha, menyumbang 
60,5% dari PDB Indonesia, dan 
menyediakan sekitar 96,9% dari total 
penyerapan tenaga nasional [2].  

Pertama, dalam hal transisi 
energi perlu pertimbangan tentang 
sumber energi bersih dan terbarukan 
yang tersedia secara lokal dan dapat 
diakses secara mudah oleh UMKM. 
Terdapat beberapa praktik baik yang 
dapat menjadi model transisi energi 
untuk UMKM. Di Jawa Tengah dan D.I. 
Yogyakarta, energi biogas yang 
dihasilkan dari limbah organik seperti 
kotoran ternak terus dikembangkan 
untuk mewujudkan kemandirian energi 
di tingkat desa [3]. Di daerah ini, UMKM 
yang banyak bergerak pada sektor 
pengolahan makanan dan minuman 
dapat memanfaatkan biogas sebagai 
substitusi LPG. Sebagai contoh, UMKM 
pengolahan tahu di Kabupaten 
Gunungkidul telah berhasil 
memanfaatkan energi biogas dalam 
proses produksinya.  

Kedua, UMKM perlu mendapat 
pendampingan untuk dapat 
mengadopsi ekonomi sirkular. Ekonomi 
sirkular pada dasarnya merupakan 
pendekatan untuk memperpanjang 
siklus hidup dari suatu produk, bahan 
baku, atau sumber daya yang ada 
sehingga dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan dan, pada akhirnya, 
mewujudkan nir-sampah (zero waste) [4]. 
Salah satu upaya pemerintah Indonesia 
dalam mengurangi sampah oleh 
produsen diwujudkan dalam Permen 
LHK 75/2019. Melalui permen ini, 
pemerintah melarang penggunaan 
plastik sekali pakai secara nasional yang 
akan dimulai sejak 1 Januari 2030 dan 
mendorong upaya daur ulang sampah 
sebelum tanggal waktu pelarangan 
tersebut dimulai. 

Untuk UMKM, penerapan model 
ekonomi sirkular pada proses bisnis 
dapat dilakukan melalui usaha 
pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, 
recycle). Terdapat beberapa praktik baik 
yang telah dilakukan pelaku UMKM, 
misalnya: UKM Namu yang 
memanfaatkan limbah industri kayu 
untuk memproduksi alat makan;  
Pavettia Skincare yang memanfaatkan 
limbah industri organik seperti biji 
pepaya gunung sebagai bahan dasar 
produk kecantikan; dan Perca Ayu yang 
memanfaatkan limbah industri tekstil 
seperti kain perca untuk memproduksi 
pakaian dan produk fesyen lainnya [5].  

Di Indonesia, ekonomi sirkular 
secara umum berpotensi menghasilkan 
tambahan PDB sebanyak Rp593-638 
triliun, menciptakan 4,4 juta lapangan 
kerja hijau, menurunkan 126 juta ton 
emisi CO2-ek, mengurangi 18-25% 
limbah di sektor prioritas, dan 
mengurangi 6,3 miliar m3 penggunaan 
air pada tahun 2030 [6]. Jika 
dibandingkan dengan perusahaan 
besar, sebenarnya UMKM memiliki 
posisi yang lebih baik dalam 
mengadopsi ekonomi sirkular, 
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N mengingat kebanyakan UMKM lebih 
dekat dengan pengguna akhir (end 
consumer) [7]. Meskipun demikian, 
kebanyakan pelaku UMKM di Indonesia 
masih memiliki keterbatasan 
pengetahuan mengenai ekonomi 
sirkular sehingga dibutuhkan upaya 
pemerintah dalam mendorong 
adopsinya dengan mempertimbangkan 
variasi dalam kemampuan adaptasi dan 
jenis usaha UMKM [6]. 

Ketiga, UMKM yang bergerak 
pada sektor pertanian juga dapat turut 
berkontribusi dalam perwujudan 
ekonomi hijau dengan menerapkan 
pertanian berkelanjutan. Proses produksi 
pertanian membutuhkan sumber daya 
dan energi yang besar, di mana sektor 
pertanian menyumbang 13% dari total 
emisi gas rumah kaca di Indonesia yang 
berperan pada perubahan iklim [8]. 
UMKM di bidang pertanian dapat 
berperan dengan mengurangi 
penggunaan pestisida dan pupuk kimia 
dalam proses produksinya. Salah satu 
inisiatif yang perlu dikembangkan lebih 
lanjut adalah pengendalian hama tanpa 
menggunakan pestisida, melainkan 
dengan musuh alami hama serta sistem 
rotasi tanaman untuk memutus rantai 
pertumbuhan hama [8]. Dalam 
pengelolaan nutrisi tanaman, UMKM 
sektor pertanian dan perkebunan juga 
dapat menggunakan pupuk organik 
sebagai alternatif dari pupuk kimia.  

Keempat, UMKM juga dapat 
didorong untuk melakukan inovasi 
produk hijau. Memanfaatkan peluang 
yang muncul akibat pengurangan 
pemakaian plastik, UKM Bukan Plastik 
telah memproduksi kantong belanja 

ramah lingkungan yang terbuat dari 
saripati singkong,  serta Bamboo Arum 
Straw yang memproduksi sedotan 
ramah lingkungan yang terbuat dari 
bambu [5]. Selain itu, UKM Deboara Art 
juga telah menghasilkan produk fesyen 
dan kerajinan tangan ramah lingkungan 
yang terbuat dari bahan serat alam 
dan/atau dengan memanfaatkan teknik 
ecoprint. Berbagai produk UMKM 
tersebut telah dipasarkan bukan hanya 
secara domestik, tetapi juga telah 
menjangkau pasar internasional. Potensi 
komersial dari produk-produk hijau ini 
sangat besar. Tidak hanya di negara 
maju, di negara berkembang terdapat 
tren 23-29% konsumen bersedia 
membayar lebih tinggi produk hijau, 
yang didasari oleh sikap kepedulian 
lingkungan dan nilai sosial [9].  

Seluruh upaya peningkatan 
peran UMKM dalam ekonomi hijau 
tersebut tentunya memerlukan 
dukungan pembiayaan. Kementerian 
Keuangan telah meluncurkan kerangka 
kerja dan manual ESG untuk 
pembiayaan infrastruktur [10]. UMKM 
dapat memanfaatkan insentif pajak dan 
subsidi bunga untuk investasi energi 
terbarukan dan efisiensi energi [11]. 
Bank Indonesia telah menerbitkan 
Peraturan Bank Indonesia No. 
23/13/PBI/2021 yang menentukan rasio 
pembiayaan inklusif bagi perbankan, di 
mana perbankan diwajibkan 
mengalokasikan suatu persentase dari 
pinjamannya untuk UMKM. Melalui 
peraturan tersebut, Bank Indonesia 
dapat mencapai kedua target 
(keberlanjutan dan pembiayaan inklusif) 
dalam satu paket kebijakan. UMKM 
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N Indonesia yang mencapai/memenuhi 
kualifikasi sebagai pelaku bisnis yang 
hijau/tidak merusak lingkungan dapat 
memenuhi kualifikasi sebagai penerima 
pendanaan hijau. Pendanaan hijau ini 
sendiri dapat diberikan insentif oleh 
pemerintah dengan tingkat bunga yang 
lebih rendah dibandingkan dengan 
pinjaman lain.  

Untuk memberikan kejelasan 
kualifikasi dan standardisasi akan 
kegiatan usaha yang bersifat ‘hijau’, 
telah diluncurkan taksonomi hijau oleh 
OJK yang merupakan bagian dari peta 

jalan keuangan berkelanjutan tahap II 
[12]. Taksonomi Hijau disusun secara 
struktural berdasarkan Klasifikasi Baku 
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan 
tidak hanya berfokus pada 
subsektor/kelompok/kegiatan usaha 
yang dikategorikan sebagai hijau, tetapi 
disertakan juga sektor/kelompok/ 
kegiatan usaha yang belum terklasifikasi 
ke dalam kategori hijau. Taksonomi 
Hijau juga tetap membuka ruang untuk 
sektor/kelompok/kegiatan usaha yang 
belum tercantum di KBLI sesuai 
klarifikasi dari kementerian terkait.  
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B. Ringkasan Kinerja Perdagangan dan Industri    

1. Neraca Perdagangan dan 

Harga Komoditas 

Neraca perdagangan Indonesia pada 

Desember 2022 mencatat surplus senilai 

USD3,89 miliar. Surplus ini sekaligus 

menyambung surplus sebelumnya pada 

November 2022 senilai USD5,16 miliar, 

yang juga berarti surplus selama 32 

bulan berturut-turut.  

Surplus Desember 2022 disumbang oleh 

surplus pada neraca non-migas yang 

mencapai USD5,61 miliar, sementara 

neraca migas kembali mencatatkan 

defisit senilai USD1,72 miliar. Sebagai 

perbandingan, pada November lalu, 

neraca non-migas mencatatkan surplus 

sebesar USD6,82 miliar, sementara 

neraca migas mengalami defisit senilai 

USD1,69 miliar. 

Secara kumulatif, sepanjang tahun 2022, 

neraca perdagangan Indonesia berada 

dalam keadaan surplus senilai USD54,46 

miliar. Surplus neraca perdagangan non-

migas sebesar USD78,85 miliar 

sepanjang tahun 2022 menutupi neraca 

perdagangan migas yang mengalami 

defisit sebesar USD24,39 miliar. 

2. Kinerja Ekspor 

Kinerja ekspor Indonesia pada 

Desember menunjukkan penurunan 

dibandingkan dengan November 2022. 

Nilai total ekspor Indonesia pada 

Desember 2022 tercatat USD23,83 

miliar atau turun 1,10% dibanding 

November 2022. Jika dibandingkan 

Desember 2021, nilai ekspor Desember 

2022 menunjukkan peningkatan sebesar 

6,58%. 

Komposisi ekspor sepanjang Januari-

Desember 2022 sangat didominasi 

produk non-migas (94,51%) 

dibandingkan migas (5,49%). 

Kontributor utama ekspor non-migas 

adalah produk industri pengolahan 

(70,67%), disusul oleh pertambangan & 

lainnya (22,23%), pertanian (1,61%) dan 

selebihnya migas (5,49%). Komoditas 

utama ekspor migas berasal dari 

pertambangan gas dan hasil olahan 

minyak, dan minyak mentah. 

Berdasarkan kelompok produk 

utamanya, lima kontributor utama 

ekspor non-migas sepanjang tahun 2022 

terdiri dari: 1) HS 27: bahan bakar 

mineral (19,92%); 2) HS 15: lemak dan 

minyak hewani/nabati (12,67%); 3) HS 

85: mesin dan perlengkapan elektrik 

serta bagiannya (5,27%); 4) HS 26: bijih 

logam, terak, dan abu (3,73%); 5) HS 71: 

logam mulia dan perhiasan/permata 

(2,28%). 



 

 

Trade and Industry Brief 7 

TRADE AND 
INDUSTRY BRIEF 

Januari, 2022 

N Jika ditinjau berdasarkan negara 

tujuannya, sepanjang tahun 2022 tujuan 

ekspor utama produk non-migas 

Indonesia adalah Tiongkok (23,03%) dari 

total ekspor non-migas. Negara tujuan 

ekspor utama berikutnya secara 

berturut-turut adalah Amerika Serikat 

(10,22%), India (8,44%), Jepang (8,41%), 

dan Malaysia (4,92%). Peran kelima 

negara tujuan utama tersebut mencapai 

55,02% dari total nilai ekspor nonmigas, 

sedangkan kontribusi ekspor ke 13 

negara tujuan utama selama Januari-

November 2022 mencapai 73,14%. Hal 

ini menunjukkan masih terdapatnya 

konsentrasi pasar yang tinggi atas 

ekspor Indonesia dan belum optimalnya 

pemasaran ke negara-negara pasar non-

tradisional. 

Ditinjau dari provinsi asal produksinya, 

lima provinsi dengan sumbangan ekspor 

barang terbesar selama Desember 2022 

adalah Jawa Barat (13,22%), disusul 

Kalimantan Timur (12,49%), Jawa Timur 

(8,48%), Riau (7,74%), dan Sulawesi 

Tengah (6,51%). Kelimanya 

menyumbangkan 48,44% total nilai 

ekspor barang nasional. Hal ini 

menunjukkan masih terkonsentrasinya 

produksi komoditas ekspor di beberapa 

provinsi tertentu. 

3. Perkembangan Impor 

Selama Desember 2022, nilai impor 

Indonesia tercatat USD19,94 miliar atau 

naik 5,16% dibanding November 2022. 

Jika dibandingkan dengan Desember 

2021, nilai impor Desember 2022 turun 

sebesar 6,61%. 

Kontributor utama impor selama 

Desember 2022 adalah produk non-

migas (82,98%), adapun impor migas 

menyumbang 17,02%. Menurut 

penggunaannya, sebagian besar impor 

selama Desember 2022 digunakan 

untuk bahan baku dan penolong 

(72,73%), barang modal (18,21%), dan 

sebagian kecil digunakan untuk barang 

konsumsi (9,06%). 

Secara lebih spesifik, lima kontributor 

utama impor non-migas selama Januari-

Desember 2022 adalah: 1) HS 39: plastik 

dan barang dari plastik (5,64%); 2) HS 

87: kendaraan dan bagiannya (4,82%); 3) 

HS 23: ampas dan sisa industri makanan 

(2,32%); 4) HS 10: serealia (2,26%); dan 

5) HS 73: barang dari besi dan baja 

(2,02%). Komoditas impor dengan 

pangsa tertinggi umumnya adalah input 

penting di dalam proses produksi 

barang dan jasa domestik. 

Sebagian besar impor non-migas selama 

Januari-Desember 2022 berasal dari 

Tiongkok (34,07%). Negara asal utama 

impor berikutnya secara berturut-turut 

adalah Jepang (8,66%), Thailand 

(5,50%), Korea Selatan (5,03%), dan 

Singapura (4,58%). Kelima negara 

tersebut menyumbangkan 57,84% nilai 

impor, sedangkan kontribusi 13 negara 

asal impor utama mencapai 79,40%. 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 USD3,89 miliar (Des 

’22); surplus USD54,46 miliar (Jan-
Des ’22) 

◆ Migas: defisit USD1,73 miliar (Des 
’22); defisit USD24,39 miliar (Jan-Des 
’22) 

◆ Non-migas: surplus USD5,61 miliar 
(Des ’22); surplus USD78,85 miliar 
(Jan-Des ’22) 

Pertumbuhan nilai ekspor: 
◆ Total: -1,10% (Des ’22 m-to-m); 

6,58% (Des ’22 y-on-y); 26,07% (Jan-
Des ’22 y-on-y) 

◆ Migas: 32,45% (Des ’22 m-to-m); 
38,17% (Des’22 y-on-y); 30,82% (Jan-
Des ’22 y-on-y) 

◆ Non-migas: -2,73% (Des’22 m-to-m); 
4,99% (Des ’22 y-on-y); 25,80% (Jan-
Des ’22 y-on-y) 

Kontribusi ekspor non-migas Jan-Des 
‘22: 

Industri pengolahan (70,67%), disusul 
oleh pertambangan dan lainnya 
(22,23%), pertanian (1,61%) dan 
selebihnya migas (5,49%). 

Produk utama ekspor non-migas Jan-
Des ‘22: 

1) HS 27: bahan bakar mineral 
(19,92%); 2) HS 15: lemak dan minyak 
hewani/nabati (12,67%); 3) HS 85: 
mesin dan perlengkapan elektrik serta 
bagiannya (5,27%); 4) HS 26: bijih 
logam, terak, dan abu (3,73%); 5) HS 
71: logam mulia dan perhiasan/ 
permata (2,28%). 
 

Tujuan utama ekspor non-migas Jan-
Des ‘22: 

Tiongkok (23,03%); Amerika Serikat 
(10,22%); India (8,44%); Jepang 
(8,41%); dan Malaysia (4,92%). 

Provinsi asal ekspor Jan-Des ‘22: 
Jawa Barat (13,22%); Kalimantan 
Timur (12,49%); Jawa Timur (8,48%); 
Riau (7,74%); dan Sulawesi Tengah 
(6,51%). 

Pertumbuhan nilai impor: 
◆ Total: 5,16% (Des ’22 m-to-m); -

6,61% (Des ’22 y-on-y); 21,07% (Jan-
Des ’22 y-on-y) 

◆ Migas: 14,15% (Des ’22 m-to-m); -
5,23% (Des ’22 y-on-y); 58,31% (Jan-
Des ’22 y-on-y) 

◆ Non-migas: 3,60% (Des ’22 m-to-m);       
-6,87% (Des ’22 y-on-y); 15,50% (Jan-
Des ’22 y-on-y) 

Komposisi impor Jan-Des ‘22: 
◆ Bahan baku (72,73%); barang modal 

(18,21%); dan barang konsumsi 
(9,06%). 

◆ 1) HS 39: plastik dan barang dari 
plastik (5,64%); 2) HS 87: kendaraan 
dan bagiannya (4,82%); 3) HS 23: 
ampas dan sisa industri makanan 
(2,32%); 4) HS 10: serealia (2,26%); 
dan 5) HS 73: barang dari besi dan 
baja (2,02%). 

Asal utama impor nonmigas Jan-Des 
‘22: 
Tiongkok (34,07%); Jepang (8,66%); 
Thailand (5,50%); Korea Selatan 
(5,03%); dan Singapura (4,58%). 


