ANALISIS EKSPOR - IMPOR INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS
FEBRUARI 2021
(BERDASARKAN DATA REALISASI EKSPOR-IMPOR)

I.

NERACA PERDAGANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS
Pada bulan Februari ini neraca perdagangan industri pengolahan non migas mencatatkan
angka surplus sebesar US$ 1,04 Miliar atau turun 6,84% dibandingkan Januari 2021. Neraca
perdagangan Februari ini mengalami penurunan yang cukup signifikan (turun 53,47%)
dibandingkan periode yang sama tahun 2020 dimana nilainya mengalami surplus hingga
US$2,24 Miliar. Penurunan surplus tersebut didorong adanya peningkatan impor industri
pengolahan non migas yang lebih besar dibandingkan ekspornya. Impor industri pengolahan
non migas pada Februari ini meningkat 2,13% sedangkan ekspor meningkat 1,29%
dibandingkan Januari 2021. Meskipun demikian, nilai ekspor pada Februari 2021 masih lebih
besar dibandingkan impornya.
Surplus neraca perdagangan disumbang oleh sektor industri makanan sebesar US$ 1,5
Miliar meskipun turun 35,97% dibandingkan Januari lalu, sedangkan defisit neraca
perdagangan terbesar disumbang oleh sektor industri mesin dan perlengkapan ytdl sebesar
US$1,15Miliar dan turun 12,19% dibandingkan Januari 2021. Namun demikian, peningkatan
terbesar surplus neraca perdagangan terjadi pada sektor industri logam dasar yaitu
meningkat 100,53% yang ditopang oleh peningkatan ekspor sebesar US$ 364,14 Juta
(22,43%) dibandingkan Januari 2021.
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Grafik 1. Neraca Perdagangan Industri Pengolahan Non Migas (Februari 2021)
Adanya kebijakan pelarangan ekspor komoditas di awal tahun 2014 telah memicu
tumbuhnya investasi di sektor pengolahan mineral dan turunannya, salah satunya nikel.
Nikel merupakan salah satu unsur penting berbagai produk berbasis logam yang utamanya

merupakan campuran untuk menghasilkan baja. Penggunaan pertama (first use) nikel pada
Stainless Steel mencapai 70%, pada Alloy steels & castings sebesar 9%, Non Ferrous Alloys
sebesar 9%, Batteries sebesar 3%, dan produk lainnya sebesar 1%. Dengan adanya kebijakan
hilirisasi sektor pertambangan dan pelarangan ekspor komoditas tersebut, muncul berbagai
industri terintegrasi pengolahan nikel dari hulu hingga hilir pada Kawasan industri Indonesia
Morowali Industrial Park, sehingga biaya produksi pengolahan baja nirkarat menjadi paling
murah di dunia1. Akibatnya produk-produk semi baja nirkarat pada kawasan tersebut dapat
dijual dengan harga lebih murah di dunia sehingga terjadi peningkatan ekspor produkproduk tersebut. Ekspor sektor industri logam dasar dari pelabuhan Kolonedale merupakan
yang terbesar selama 6 (enam) tahun terakhir (2016-2021). Total ekspornya tahun 20162021 mencapai US$ 18,06 Miliar dengan kontribusi 22,8% dari total ekspor industri logam
dasar di Indonesia.
Salah satu produk industri logam dasar dengan peningkatan ekspor tertinggi pada Februari
ini adalah Oth than stainless steel in ingots/oth primary form,rectangular (oth than
square)cross-section (HS 72189900) yang mengalami kenaikan ekspor sebesar US$ 75,16
Juta (naik 139,64%) dibandingkan Januari 2021 dan kenaikan tren mencapai 1.093,2% per
tahun.
Meskipun penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar, peningkatan impor industri
makanan merupakan yang terbesar di bulan Februari ini. Impornya meningkat sebesar US$
270,57 Juta atau naik 33,19% dibandingkan Januari 2021. Peningkatan impor terbesar
tersebut terjadi pada kelompok bahan baku dan penolong dengan kenaikan sebesar US$
255,30 Juta (45,10%) dibandingkan Januari 2021. Golongan ampas/sisa industri makanan
yaitu produk Oth than defatted soya-bean flour, fit for human consumption (HS 23040090)
menyumbang kenaikan nilai impor bahan baku dan penolong terbesar yaitu sebesar US$
113,51 Juta (97,88%) dibandingkan Januari 2021. Produk tersebut merupakan salah satu
bahan baku pakan ternak. Peningkatan impor tersebut diduga merupakan dampak fasilitas
BMDTP untuk industri terdampak covid-19 sebagaimana tertuang pada PMK 44 Tahun 2020
tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019,
yaitu kode 10801 - industri makanan hewan dan 10802 - industri konsentrat makanan
hewan, dimana PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 impor ditanggung oleh pemerintah. Selain
itu, diberikan pula fasilitas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN, dan
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh 25 (KLU 2012).
Berdasarkan lima belas besar negara mitra utama ekspor industri pengolahan non migas
bulan Februari 2021, rata-rata perdagangan mengalami surplus sebesar US$ 10,91 Juta naik
120,76% dibanding Januari 2021 yang mengalami surplus sebesar US$ 4,94 Juta. Cina
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Grafik 2. Neraca Perdagangan 15 Mitra Utama Ekspor (Februari 2021)
Data BPS menunjukkan, neraca perdagangan industri pengolahan non migas Indonesia-Cina
Februari 2021 defisit US$ 1,79 Miliar, turun 9,41% (US$ 185,69 Juta) dibandingkan Januari
2021 namun naik 156,64% dibandingkan Februari 2020. Penurunan defisit pada Februari
2021 disebabkan kenaikan ekspor industri pengolahan non migas ke Cina dan penurunan
impor. Ekspornya naik sebesar 3,76%, sedangkan impornya turun 2,76% dibandingkan
Januari 2021. Peningkatan ekspor terbesar ke Cina bulan Februari adalah Oth than stainless
steel in ingots/oth primary form,rectangular (oth than square)cross-section (HS 72189900)
naik sebesar US$ 75,16 Juta (naik 139,66%) sedangkan penurunan impor terbesar adalah
Vaccines for human medicine, Other than Tetanus toxoid & Pertussis, measles, meningitis or
polio vaccines (HS 30022090) turun US$ 87,53 Juta (turun 52,58%) dibandingkan Januari
2021. Kontribusi ekspor industri pengolahan non migas ke Cina merupakan yang terbesar
(17,20%) dibandingkan total ekspor industri pengolahan non migas Indonesia. Secara umum
kontribusi ekspor Indonesia ke Cina hanya 1,35% terhadap total impor Cina (data 2019).
Amerika serikat menyumbang surplus neraca perdagangan industri pengolahan non migas
terbesar pada Februari 2021. Data BPS mencatat, surplus perdagangan industri pengolahan
non migas Amerika Serikat mencapai US$ 1,37 Miliar, naik sebesar 11,08% (US$ 136,34 Juta)
dibandingkan Januari 2021. Hal ini ditopang oleh kenaikan nilai ekspor yang lebih tinggi
dibandingkan impornya. Ekspor naik sebesar US$ 177,95 Juta (10,78%), sedangkan
impornya naik US$ 41,61 Juta (9,90%) dibandingkan Januari 2021. Kenaikan nilai ekspor
terbesar terjadi pada Coconut (copra) oil and its fractions, not chemically modified, oth than
crude oil and oth than 15131910 (HS 15131990) sebesar US$ 21,04 Juta atau naik 5.308,23%

dibandingkan Januari 2021. Sedangkan Other carbon black feedstock & creosote oils (HS
27079990) dan Machinery for processing material by heating, for themanufacture of
PCB/PWB/PCA, electrically operated (HS 84198913) menyumbang kenaikan impor tertinggi
pada Februari 2021 sebesar US$ 18,73 Juta(naik 155.711,14%) dan US$ 14,33 Juta (naik
405.394,34%) dibanding Januari 2021.
Australia merupakan salah satu dari lima belas mitra utama ekspor industri pengolahan non
migas. Meskipun demikian, terkait implementasi kerjasama Indonesia-Australia CEPA,
belum terlihat dampak positifnya bagi Indonesia. Indonesia telah menyelesaikan proses
ratifikasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia–Australia
Comprehensive Economic Partnership Agreement) pada tanggal 28 Februari 2020, dan telah
dilakukan pertukaran notifikasi yang menyatakan bahwa proses ratifikasi telah selesai. Sejak
tanggal 5 Juli 2020, IA-CEPA mulai berlaku dan dapat dimanfaatkan kedua negara. Namun
demikian, hingga saat ini neraca perdagangan industri pengolahan non migas IndonesiaAustralia masih defisit. Pada Februari 2021, neraca perdagangan Indonesia-Australia defisit
US$ 42,87 Juta, naik 319,47% dibandingkan Januari 2021 atau naik 27,70% dibandingkan
Februari tahun 2020. Impor industri pengolahan non migas dari Australia pada Februari
2021 meningkat 17,77% sedangkan kenaikan ekspornya hanya naik 3,52% dibandingkan
Januari 2021. Peningkatan ekspor tersebut diduga juga dikarenakan adanya perang dagang
Cina dan Australia akibat pandemi covid-19, mengingat jenis produk yang diekspor
merupakan jenis yang dikenakan tarif oleh Cina yaitu jelai, wine, daging merah, kapas, kayu,
batu bara, lobster, dan bijih besi.
II.

EKSPOR INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS
Ekspor industri pengolahan non migas mengalami peningkatan dibandingkan periode
sebelumnya. Tercatat pada Februari 2021, ekspor industri pengolahan non migas mencapai
US$ 12,14 Miliar, naik 1,29% dibandingkan Januari 2021 atau naik 8,90% dibandingkan
Februari 2020.
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Grafik 3. Ekspor Industri Pengolahan (Februari 2021)

Ekspor tertinggi pada Februari 2021 disumbang oleh sektor industri makanan dengan
ekspor senilai US$ 2,60 miliar meskipun demikian ekspor sektor industri makanan juga
menyumbang penurunan ekspor tertinggi yaitu turun sebesar US$ 577,5 Juta (turun
18,20%). Sedangkan untuk kenaikan ekspor tertinggi disumbang oleh industri logam dasar
(naik US$ 364,14 Juta atau 22,43%).
Cina, Amerika Serikat dan Jepang masih merupakan negara utama tujuan ekspor dengan
total share sebesar 40,10% terhadap ekspor industri pengolahan non migas Indonesia.
Secara umum pada tahun 2020, pangsa pasar ekspor produk Indonesia ke Cina hanya
sebesar 1,82%, naik 10,65% dibanding tahun 2019, dengan tren meningkat 6,60% per
tahun. Demikian juga dengan pangsa pasar ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat juga
sangat kecil hanya sebesar 0,88% (tahun 2020), naik 7,19% dibanding tahun 2019 dengan
tren meningkat 2,86% per tahun. Sebaliknya pangsa pasar ekspor produk Indonesia ke
Jepang cukup besar yaitu sebesar 2,43% (tahun 2020) namun turun 3,62% dibanding tahun
2019 dan memiliki tren menurun dengan penurunan 8,28% per tahun.
Liquid fractions of refined palm oil, with iodine value 55 or more but less than 60 (HS
15119037), Ferro alloy nickel (HS 72026000), dan Refined palm oil (HS 15119020)
merupakan komoditas unggulan ekspor industri pengolahan non migas bulan Februari 2021
dengan total ekspor mencapai US$ 1,39 Miliar. Sedangkan Oth than stainless steel in
ingots/oth primary form,rectangular (oth than square)cross-section (HS 72189900), Other
carbon black feedstock & creosote oils (HS 27079990), dan Semi-finish product iron/nonalloy steel weight<0.25%carbon,cross-section,measuring<twice thickness (HS 72071100)
merupakan komoditas dengan peningkatan ekspor tertinggi di bulan Februari 2021, ratarata peningkatan ekspor mencapai US$ 67,59 Juta.
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Dilihat dari sisi pertumbuhan ekspornya, Amerika Serikat menjadi negara dengan
pertumbuhan ekspor tertinggi (tumbuh 10,78%) selama Februari 2021 diantara 10 negara
utama tujuan ekspor. Sektor Industri makanan menjadi penyumbang kenaikan ekspor
terbesar ke Amerika Serikat. Dibandingkan Januari 2021, ekspor industri makanan naik
sebesar US$ 86,91 Juta atau 29,99%. Meskipun demikian, Sports footwear not fitted with
spikes/bowling/wrstling/weight lifting/the like w/upper leathers (HS 64031990), New
pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motor cars (including station wagons and
racing cars) (HS 40111000) merupakan produk unggulan yang diekspor ke Amerika Serikat
dengan nilai ekspor mencapai US$ 114,49 Juta pada Februari 2021.
Jika dilihat dari besaran pangsa pasar ekspornya, Filipina merupakan negara dengan pangsa
pasar ekspor terbesar bagi Indonesia dibandingkan 9 negara lainnya. Pangsa pasar ekspor
produk Indonesia ke Filipina tahun 2020 mencapai 6,46% terhadap dunia dengan tren
meningkat 4,67% per tahun. Sehingga Filipina merupakan salah satu mitra tradisional yang
potensial. Terkait dengan potensi ekspor, walaupun tidak masuk dalam sepuluh besar mitra
dagang industri pengolahan non migas bulan Februari 2021, Liberia dan Latvia merupakan
mitra yang potensial. Ekspor industri pengolahan non migas ke kedua negara tersebut naik
597,25% dan 415,31% dibandingkan Januari 2021 dengan nilai ekspor mencapai US$ 5,4
Juta dan US$ 9,18 Juta. Liquid fractions of refined palm oil, in packing of a net weight
exceeding 25 kg, with iodine value more than 60 (HS 15119039) merupakan produk ekspor
unggulan Indonesia ke Liberia, sedangkan Solid fractions of refined palm kernel oil, not
chemically modified (HS 15132991) merupakan produk ekspor unggulan Indonesia ke Latvia
pada bulan Februari ini. Liberia termasuk kawasan Afrika yang tidak memiliki tanki besar di
pelabuhan untuk menyimpan stok minyak sawit dan lebih menyukai minyak sawit alami yang minim
proses pengolahan, sehingga diversifikasi produk kelapa sawit memiliki potensi besar.

III.

IMPOR INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS
Sama seperti ekspor, impor industri pengolahan non migas terus mengalami kenaikan. Pada
Februari 2021 tercatat impor industri pengolahan non migas mencapai US$ 11,09 Miliar
atau naik sebesar 2,13% dibandingkan Januari 2021 atau naik 24,59% dibandingkan Februari
tahun 2020. Kenaikan tersebut didorong oleh adanya kenaikan impor bahan baku dan
penolong serta impor barang modal. Impor bahan baku dan penolong meningkat US$
112,22 Juta (1,46%), sedangkan impor barang modal meningkat US$ 190,04 Juta (9,48%)
dibandingkan Januari 2021. Sebaliknya, pada bulan ini impor barang konsumsi mengalami
penurunan sebesar US$ 44,99 Juta (3,72%) dibandingkan periode sebelumnya.
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Grafik 5. Impor Industri Pengolahan (Februari 2021)
Jika dilihat per sektor, peningkatan impor Februari 2021 disumbang oleh sektor industri
makanan (naik US$ 270,57 Juta atau naik 33,19%). Impor tertinggi pada sektor tersebut
terjadi pada produk Raw sugar of oth cane sugar, in solid form, not cont added
flavouring/colouring matter (HS 17011400). Impornya mencapai US$ 279,54 Juta, naik
US$87,73 Juta (naik 45,74%) dibandingkan Januari 2021. Sebaliknya, industri mesin dan
perlengkapan ytdl menyumbang penurunan impor tertinggi selama Februari ini. Impornya
turun hingga US$ 161,5 Juta, turun 10,22% dibandingkan Januari 2021 atau turun 17,23%
dibandingkan Februari 2020.
Cina masih menjadi mitra impor utama industri pengolahan non migas Indonesia dengan
share impor hingga 34,93% terhadap total impor industri pengolahan non migas.
Telephones for cellular networks or for other wireless (HS 85171200) merupakan komoditi
industri pengolahan non migas yang utama diimpor Indonesia dari Cina pada Februari ini.
Impornya mencapai US$ 212,37 Juta, naik 221,8% dibandingkan Januari 2021 atau naik
572,5% dibandingkan Februari 2020. Produk Vaccines for human medicine, Other than
Tetanus toxoid & Pertussis, measles, meningitis or polio vaccines (HS 30022090) yang
merupakan produk industri pengolahan non migas utama yang diimpor Indonesia dari Cina
pada Januari 2021, pada Februari ini impornya turun hingga US$ 87,53 Juta atau turun
52,58%. Penurunan impor vaksin tersebut memang dikarenakan berkurangnya pengiriman
dari Cina yaitu pengiriman gelombang pertama sebanyak 15 juta dosis pada 12 Januari 2021
dan pengiriman gelombang kedua sebanyak 10 juta dosis pada 2 Februari 2021. Pengiriman
selanjutnya dilakukan pada awal Maret 2021 sebanyak 10 juta dosis. Meskipun Indonesia
mengimpor vaksin dari berbagai negara, namun 89% impor vaksin berasal dari Cina. Selain
vaksin, produk Water pumps with flow rate > 13,000 m3/h, whethe/notelectrically operated
(HS 84138119) merupakan komoditi terbesar kedua setelah vaksin yang mengalami

penurunan impor terbesar dari Cina pada Februari 2021. Penurunan impornya mencapai
94,17% (turun US$17,78 Juta) atau turun 54,45% dibandingkan Februari 2020.
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Grafik 6. Negara Utama Asal Impor (Februari 2021)
Thailand menjadi negara asal impor dengan pertumbuhan tertinggi selama Februari 2021
diantara 10 negara utama. Raw sugar of oth cane sugar, in solid form, not cont added
flavouring/colouring matter (HS 17011400) dan Fully assembled, Diesel/ semi-diesel
engines, a cylinder capacity 2000< cc<=3500 cc, for vehicles of heading 87 (HS 84082022)
merupakan produk utama yang diimpor dari Thailand. Impornya pada Februari 2021
mencapai US$ 57,95 Juta dan mengalami kenaikan rata-rata 46,61% dibandingkan Januari
2021. Tingginya ketergantungan impor raw sugar sebagai bahan baku gula rafinasi
Indonesia dikarenakan kurangnya pasokan di dalam negeri. Defisit neraca gula tersebut
akan semakin membesar dikarenakan semakin tingginya permintaan gula di dalam negeri.
Menurut Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), rata-rata kenaikan kebutuhan gula
sekitar 5%-6% mengikuti pertumbuhan industri makanan dan minuman. Thailand
merupakan salah satu produsen raw sugar yang paling dekat dengan Indonesia, sehingga
biaya impornya menjadi lebih murah dibandingkan impor dari negara lain.
Meskipun bukan negara mitra impor utama Indonesia, impor dari Brazil cukup signifikan
dan memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada bulan Februari 2021, impor industri
pengolahan non migas mencapai US$ 253, 89 Juta, meningkat US$ 151,65 Juta (148,33%)
dibandingkan Januari 2021. Raw sugar of oth cane sugar, in solid form, not cont added
flavouring/colouring matter (HS 17011400) juga merupakan komoditas utama yang diimpor
dari Brazil. Nilai impornya pada Februari 2021 mencapai US$ 125,25 Juta, naik US$ 89,69
Juta (252,22%) dibandingkan Januari 2021. Hal ini diduga akibat terjadinya kegagalan panen
gula di Thailand, sehingga impor raw sugar dialihkan ke negara lain walaupun akibatnya
akan menambah lead-time impor menjadi lebih lama.

