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RESUME 
 

Pada tahun 2020, WHO menetapkan status pandemi akibat kasus positif Covid-19 yang terus meningkat dan semakin luasnya 
penyebaran virus hingga di 215 negara. Selain menelan ratusan ribu korban jiwa, virus Covid-19 beserta kebijakan dalam rangka 
meminimalisir penyebaran virus yang masif juga berdampak pada aktivitas sosial ekonomi seluruh manusia di dunia. Salah satu sektor 
yang terdampak adalah perdagangan ekspor-impor produk sawit. Penurunan kinerja perdagangan ini dikhawatirkan akan mempengaruhi 
neraca perdagangan RI, mengingat produk tersebut termasuk kedalam produk unggulan ekspor Indonesia yang juga memberikan 
kontribusi besar dalam neraca perdagangan. 

Hal tersebut terkonfirmasi dari menurunnya volume ekspor minyak sawit dan produk olahannya Indonesia dari 20.73 juta ton pada 
periode Januari-Juli tahun 2019 menjadi 18.63 juta ton pada periode yang sama tahun 2020.  Penurunan volume ekspor produk sawit 
terbesar pada periode tersebut dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pada negara tujuan China sebesar 1.64 juta ton (38.7 persen). Hal 
ini merupakan dampak dari penurunan permintaan industri-industri pengguna minyak sawit di negara tersebut akibat pandemi Covid-19, 
mengingat China merupakan negara yang pertama kali mengalami outbreak. Selain itu, penurunan ekspor RPO ke China juga disebabkan 
karena peningkatan aktivitas crushing kedelai yang cukup besar sehingga pasokan minyak kedelai China mengalami peningkatan yang 
artinya permintaan minyak sawit mengalami penurunan. Sementara itu, volume ekspor produk sawit Indonesia ke negara lain seperti India, 
Pakistan dan Amerika Serikat justru mengalami peningkatan.  

Sebaliknya, nilai ekspor atau devisa yang dihasilkan dari ekspor produk sawit Indonesia justru mengalami peningkatan dari USD 11.1 
miliar menjadi USD 11.9 miliar pada periode yang sama. Peningkatan nilai ekspor produk sawit tersebut berasal dari peningkatan nilai 
ekspor CPO yang berkorelasi dengan meningkatnya harga CPO CIF Rotterdam. Selain itu, nilai ekspor produk oleokimia berbasis sawit juga 
mengalami peningkatan karena meningkatnya volume ekspor yang digunakan untuk memenuhi permintaan (impor) oleokimia akibat 
meningkatnya kebutuhan produk olahan oleokimia yakni produk surfaktan yang dibutuhkan pada masa pandemi seperti hand sanitizer, 
hand wash soap, sabun dll.  

Besarnya devisa yang dihasilkan dari ekspor produk sawit juga mampu meningkatkan surplus neraca perdagangan sektor non migas 
sebesar USD 12.6 miliar. Surplus neraca perdagangan non migas juga mampu meningkatkan surplus total neraca perdagangan RI sebesar 
USD 8.7 miliar, sementara itu neraca perdagangan migas mengalami defisit 3.8 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa produk sawit mampu 
menjadi pahlawan yang menghasilkan devisa ekspor sehingga mampu menyehatkan neraca perdagangan RI. 

Dari sisi permintaan agregat, injeksi “darah segar” dari devisa sawit tersebut dalam perekonomian akan menambah permintaan 
aggregat sehingga akan menambah daya untuk meningkatkan konsumsi maupun investasi dalam negeri. Sementara itu, dari sisi 
penawaran agregat diharapkan “mesin ekonomi” kebun sawit di pelosok pedesaan dapat berputar makin cepat dan mampu menulari 
“mesin ekonomi” perkotaan yang mengalami perlambatan rotasi berputar akibat pandemi. Kilauan devisa sawit yang dihasilkan dari 
daerah sentra sawit tersebut yang merupakan “darah segar baru”, akan menjadi kekuatan penting untuk mencegah dan menarik ekonomi 

keluar dari resesi ekonomi. 
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PENDAHULUAN 

Tahun 2020 akan memiliki catatan yang 
panjang dalam sejarah dunia. Hal ini 
dikarenakan pada tahun ini terjadi pandemi 
Covid-19. Pertama kali virus Corona 
terdeteksi di Wuhan China pada akhir tahun 
2019 kemudian menyebar ke seluruh dunia 
hingga World Health Organization 
menerapkan status pandemi pada Maret 
2020, dan hingga kini (17/09) jumlah kasus 
Covid-19 mencapai lebih dari 30 juta kasus 
di 215 negara dengan jumlah kematian lebih 
dari 945 ribu orang (Worldometer, 2020). 

Selain menyebabkan ratusan ribu 
korban jiwa yang meninggal, pandemi Covid-
19 ini juga berdampak pada seluruh sendi-
sendi kehidupan ekonomi dan sosial seluruh 
manusia di dunia. Pandemi dan kebijakan 
dalam rangka pencegahan penyebaran virus 
seperti kebijakan lockdown maupun social 
distancing berdampak pada kegiatan 
produksi dan konsumsi masyarakat di 
negara tersebut. Pabrik dan industri yang 
semula beroperasi selama 24 jam harus 
menghentikan sementara mesin produksi-
nya, selain itu tempat publik seperti sekolah, 
perkantoran, mall, pasar, restauran, cafe juga 
harus tutup sementara untuk mencegah 
penularan virus secara masif.  

Tidak hanya kegiatan produksi, 
konsumsi atau perdagangan di dalam negeri 
yang terdampak, perdagangan ekspor-impor 
juga menjadi salah satu sektor terdampak 
dari pandemi dan kebijakan lockdown atau 
pembatasan aktivitas sosial ekonomi. 
Minyak sawit dan produk olahannya sebagai 
salah satu produk yang banyak 
diperdagangkan secara internasional, juga 
mengalami gangguan akibat pandemi Covid-
19. Menurunnya permintaan negara 
importir akibat terhentinya sementara/ 
melambatnya aktivitas produksi dan 
konsumsi serta berkurangnya aktivitas 
bongkar muat menjadi faktor penyebab 
menurunnya kinerja ekspor produk sawit 
yang berasal Indonesia sebagai salah satu 
negara eksporti produk sawit terbesar di 
dunia. 

Penurunan kinerja ekspor produk sawit 
ini dikhawatirkan akan mempengaruhi 
neraca perdagangan RI, mengingat produk 
tersebut termasuk kedalam produk 
unggulan ekspor Indonesia yang juga 

memberikan kontibusi besar dalam neraca 
perdagangan. Implikasi lebih lanjutnya akan 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia, dimana neraca perdagangan 
(ekspor-impor) menjadi salah satu 
komponen yang diperhitungkan dalam GDP. 

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan 
untuk menyajikan informasi dan 
mendikusikan terkait perkembangan ekspor 
minyak sawit dan produk turunan Indonesia 
pada periode Januari-Juli 2020. Selain itu, 
kinerja ekspor dua kuartal (I&II) tahun 2020 
ini juga akan dibandingkan dengan kinerja 
ekspor periode yang sama tahun 2019 
sehingga dapat diketahui dampak pandemi 
Covid terhadap kinerja ekspor produk sawit 
Indonesia. 

 
DAMPAK PANDEMI TERHADAP KINERJA 

EKSPOR PRODUK SAWIT INDONESIA 

Sejak tahun 2006, Indonesia berhasil 
menggeser Malaysia untuk menempati posisi 
produsen minyak sawit terbesar di dunia. 
Selain menjadi produsen terbesar, Indonesia 
juga berhasil menjadi eksportir minyak 
sawit (Crude Palm Oil/CPO dan Refined Palm 
Oil/RPO) terbesar di dunia dengan pangsa 
mencapai 53 persen (Trademap, 2020). 
Selain mengekspor minyak sawit dan 
minyak inti sawit dalam bentuk crude dan 
refined, Indonesia juga mengekspor produk 
olahan berbasis sawit seperti minyak goreng 
(dan oleofood lainnya), oleokimia dan 
biodiesel.  

Di tahun 2020, terjadi perubahan yang 
cukup signifikan terhadap aktivitas sosial 
ekonomi manusia di seluruh dunia akibat 
pandemi Covid-19. Tidak terkecuali, 
Indonesia juga termasuk salah satu negara 
yang terdampak dari pandemi Covid-19. 
Sektor perdagangan ekspor impor Indonesia 
juga turut menjadi “korban” dari virus 
Covid-19, salah satunya produk sawit.  

Total volume ekspor minyak sawit dan 
produk olahannya pada periode Januari-Juli 
tahun 2020 sebesar 18.63 juta ton. 
Sementara itu, volume ekspor minyak sawit 
dan produk olahannya pada periode yang 
sama tahun 2019 sebesar 20.73 juta ton. 
Artinya volume ekspor minyak sawit dan 
produk olahanya pada paruh awal tahun ini 
lebih rendah dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun sebelumnya (Gambar 1). 
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Gambar 1. Total Volume Ekspor Produk Sawit* Indonesia (Sumber: BPS, 2020 diolah) 

*ket: minyak sawit (crude & refined), minyak inti sawit (crude & refined), biodiesel dan oleokimia 
 

Penurunan volume ekspor produk sawit 
terbesar pada periode tersebut 
dibandingkan tahun sebelumnya terjadi 
pada negara tujuan China sebesar 1.64 juta 
ton (38.7 persen) dan Uni Eropa sebesar 
450.5 ribu ton (18.7 persen). Sementara itu, 
India sebagai negara importir minyak sawit 
terbesar di dunia tidak mengalami 
penurunan volume ekspor produk sawit asal 
Indonesia. Sebaliknya ekspor produk sawit 
Indonesia ke India mengalami peningkatan 
sebesar 577 ribu ton (21.7 persen) selama 
periode tersebut. Ekspor produk sawit 
Indonesia ke negara lain seperti Pakistan 
dan Amerika Serikat juga justru mengalami 
peningkatan yakni masing-masing sebesar 
56.9 ribu ton (4.7 persen) dan 107.5 ribu ton 
(14.7 persen). 

Penurunan volume total ekspor produk 
sawit Indonesia pada periode tersebut 
berasal dari penurunan sebagian besar 
produk, kecuali Crude Palm Oil (CPO), 
Refined Palm Kernel Oil dan oleokimia. 
Diantara produk sawit yang dianalisis dalam 
data tersebut, penurunan volume ekspor 
Refined Palm Oil (RPO) merupakan yang 
terbesar. Volume ekspor RPO periode 
Januari-Juli 2019 sebesar 13.4 juta ton, 
sementara itu volume ekspor RPO pada 
periode yang sama tahun 2020 hanya 
sebesar 11.2 juta ton, atau mengalami 
penurunan sebesar 16.4 persen. 

Penurunan volume ekspor RPO terbesar 
terjadinya karena terjadinya penurunan 

ekspor RPO ke China yakni dari 2.8 juta ton 
menjadi 1.7 juta ton, atau mengalami 
penurunan sebesar 41 persen selama 
periode paruh awal tahun 2019-2020. 
Penurunan ekspor produk sawit ke China  
sebagai dampak dari penurunan permintaan 
industri-industri pengguna minyak sawit di 
negara tersebut akibat pandemi Covid-19, 
mengingat China merupakan negara yang 
pertama kali mengalami outbreak. Selain itu, 
penurunan ekspor RPO ke China juga 
disebabkan karena peningkatan aktivitas 
crushing kedelai yang cukup besar sehingga 
pasokan minyak kedelai China mengalami 
peningkatan yang artinya permintaan 
minyak sawit mengalami penurunan (GAPKI, 
2020). 

Jika dari sisi volume ekspor produk 
sawit Indonesia mengalami penurunan, 
namun sebaliknya nilai ekspor atau devisa 
yang dihasilkan dari ekspor produk sawit 
Indonesia pada periode ini justru mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan tahun 
lalu (Gambar 2). Secara akumulasi, total nilai 
ekspor produk sawit periode Januari-Juli 
tahun 2020 sebesar USD 11.9 miliar 
sedangkan total nilai ekspor pada periode 
yang sama tahun 2019 sebesar USD 11.1 
miliar. Hal ini menunjukkan meskipun di 
tengah pandemi, namun produk sawit 
Indonesia tetap berkontribusi terhadap 
peningkatan devisa ekspor sebesar 7.4 
persen. 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

2019 3.35 2.75 2.86 2.69 3.04 2.80 3.24

2020 2.39 2.54 2.73 2.65 2.43 2.77 3.13
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Gambar 2. Total Nilai Ekspor Produk Sawit* Indonesia (Sumber: BPS, 2020 diolah) 

*ket: minyak sawit (crude & refined), minyak inti sawit (crude & refined), biodiesel dan oleokimia 

 
Peningkatan nilai ekspor produk sawit 

tersebut berasal dari peningkatan nilai 
ekspor CPO sebesar 30.7 persen. Jika dilihat 
rata-rata unit price yang diperoleh dari 
pembagian nilai ekspor dibagi volume 
ekspor yang kemudian dirata-ratakan, maka 
diperoleh rata-rata unit price ekspor CPO 
pada periode Januari-Juli tahun 2020 
sebesar USD 618.8 per ton, atau lebih tinggi 
dibandingkan dengan unit price ekspor CPO 
periode yang sama tahun 2019 yakni hanya 
sebesar USD 473.4 per ton. Hal ini juga 
berkorelasi dengan data harga CPO CIF 
Rotterdam yang dihimpun MPOB (2020), 
menunjukkan bahwa rata-rata harga periode 
Januari-Juli tahun 2020 (USD 644 per ton) 
lebih tinggi dibandingkan periode 
sebelumnya (USD 521 per ton).  

Nilai ekspor produk oleokimia berbasis 
sawit juga mengalami peningkatan dari USD 
1.1 juta menjadi USD 1.5 juta, atau 
mengalami peningkatan sebesar 30.6 persen 
selama periode tersebut. Namun berbeda 
dengan unit price ekspor CPO yang 
mengalami peningkatan, rata-rata unit price 
ekspor oleokimia periode Januari-Juli tahun 
2020 sebesar USD 692.0 per ton, atau lebih 
rendah dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun 2019 yakni sebesar USD 702.7 
per ton. Hal ini berarti peningkatan nilai 
ekspor oleokimia Indonesia pada tahun 
2020 lebih dikarenakan peningkatan volume 
ekspornya yang mencapai 29.5 persen pada 
periode tersebut.  Peningkatan volume 
ekspor oleokimia berbasis sawit untuk 

memenuhi permintaan (impor) oleokimia 
akibat meningkatnya kebutuhan produk 
olahan oleokimia yakni produk surfaktan 
yang dibutuhkan pada masa pandemi seperti 
hand sanitizer, hand wash soap, sabun dll.  

 
 

KONTRIBUSI DEVISA 
EKSPOR SAWIT TERHADAP NERACA 

PERDAGANGAN RI  

Produk sawit adalah produk unggulan 
yang memiliki kontribusi yang relatif besar 
terhadap neraca perdagangan Indonesia 
sektor non migas. Berdasarkan data yang 
dihimpun dari BPS dan Kementerian 
Perdagangan, devisa ekspor produk sawit 
mampu membuat surplus neraca 
perdagangan sektor non migas sejak tahun 
2012. Bahkan jika devisa ekspor produk 
sawit dipisahkan dari neraca perdagangan 
sektor non migas menyebabkan sektor non 
migas mengalami defisit karena besarnya 
kontribusi devisa ekspor produk sawit. 

Kontribusi devisa produk sawit 
terhadap neraca perdagangan sektor non 
migas juga tetap dirasakan meskipun di 
tengah pandemi seperti saat ini. Devisa 
ekspor dari produk sawit sebesar USD 11.9 
miliar mampu meningkatkan surplus neraca 
perdagangan sektor non migas sebesar USD 
12.6 miliar (Gambar 3). Hal ini berarti 
sekitar 95 persen surplus tersebut diperoleh 
dari devisa ekspor produk sawit. Jika 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

2019 1.77 1.50 1.59 1.50 1.64 1.46 1.65

2020 1.69 1.81 1.82 1.64 1.47 1.62 1.87
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dibandingkan dengan periode Januari-Juli 
tahun 2019, dimana devisa ekspor dari 
produk sawit sebesar USD 11.1 miliar 
namun tetap memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan surplus neraca 
perdagangan sektor non migas sebesar USD 

3.4 miliar. Dengan demikian, telah terbukti 
kontribusi devisa ekspor produk sawit 
terhadap surplus neraca perdagangan sektor 
migas pada berbagai kondisi baik di masa 
pandemi maupun tidak. 

 
Gambar 3. Akumulasi Kontribusi Devisa Ekspor Produk Sawit terhadap Neraca Perdagangan 

Sektor Non Migas Indonesia (Sumber: BPS dan Kementerian Perdagangan, 2020) 
*ket: minyak sawit (crude & refined), minyak inti sawit (crude & refined), biodiesel dan oleokimia 

 
Di masa pandemi, devisa ekspor produk 

sawit juga tidak hanya meningkatkan 
surplus neraca perdagangan sektor non 
migas, namun juga mampu berkontribusi 
membuat surplus total neraca perdagangan 
Indonesia. Secara akumulasi neraca 
perdagangan periode Januari-Juli 2020, 
mencatat neraca non migas surplus USD 12.6 
milyar sedangkan neraca migas defisit 3.8 
milyar, sehingga total neraca perdagangan 

secara agregat mengalami surplus sebesar 
USD 8.7 milyar (Gambar 4). Dan surplusnya 
neraca tersebut dikarenakan kontribusi dari 
sektor non migas yang mengalami surplus 
akibat devisa yang dihasilkan dari ekspor 
produk sawit. Seandainya tidak ada devisa 
sawit,  Indonesia akan mengalami defisit 
total neraca perdagangan.  

 

 
Gambar 4. Akumulasi Kontribusi Devisa Ekspor Produk Sawit terhadap Total Neraca 

Perdagangan Indonesia (Sumber: BPS dan Kementerian Perdagangan, 2020) 
*ket: minyak sawit (crude & refined), minyak inti sawit (crude & refined), biodiesel dan oleokimia 
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Besarnya devisa produk sawit sebesar 
USD 11.9 milyar yang setara dengan Rp 170 
triliun atau lebih dari dua kali lipat dana 
penangan Pandemi Covid dari APBN yang 
hanya sekitar Rp 75 triliun. Dari sisi 
permintaan agregat, injeksi darah segar dari 
devisa sawit tersebut dalam perekonomian 
akan menambah permintaan aggregat 
sehingga akan menambah daya untuk 
meningkatkan konsumsi maupun investasi 
dalam negeri. 

Dari sisi penawaran agregat, devisa  
sawit tersebut dihasilkan dari kebun-kebun 
sawit yang berada pada 225 kabupaten serta 
dengan melibatkan jutaan UMKM dan 
korporasi di seluruh pelosok Indonesia. Hal 
ini membuat “mesin ekonomi” kebun sawit 
di pelosok pedesaan berputar makin cepat 
sehingga membuat pedesaan tidak 
mengalami kekurangan pangan dan 
pengangguran selama masa pandemi. 
Bahkan sebaliknya ekonomi pedesaan  tetap 
bergairah dan tidak kenal resesi seperti 
ekonomi perkotaan.  

Diharapkan, putaran “mesin ekonomi” 
pada sentra- sentra kebun sawit makin 
kencang dan menulari “mesin ekonomi” 
perkotaan yang mengalami perlambatan 
rotasi berputar akibat pandemi. Kilauan 
devisa sawit yang dihasilkan dari daerah 
sentra sawit tersebut yang merupakan 
“darah segar baru”, akan menjadi kekuatan 
penting untuk mencegah dan menarik 
ekonomi keluar dari resesi ekonomi. 

 

KESIMPULAN 

Pada tahun 2020, WHO menetapkan 
status pandemi akibat kasus positif Covid-19 
yang terus meningkat dan semakin meluas 
penyebaran virus hingga virus tersebut 
mewabah di 215 negara. Selain menelan 
ratusan ribu korban jiwa, virus Covid-19 
beserta kebijakan dalam rangka 
meminimalisir penyebaran virus yang masif 
juga berdampak pada aktivitas sosial 
ekonomi seluruh manusia di dunia. Salah 
satu sektor yang terdampak adalah 
perdagangan ekspor-impor produk sawit. 
Penurunan kinerja perdagangan ini 
dikhawatirkan akan mempengaruhi neraca 
perdagangan RI, mengingat produk tersebut 
termasuk kedalam produk unggulan ekspor 

Indonesia yang juga memberikan kontribusi 
besar dalam neraca perdagangan. 

Hal tersebut terkonfirmasi dari 
menurunnya volume ekspor minyak sawit 
dan produk olahannya Indonesia dari 20.73 
juta ton pada periode Januari-Juli tahun 
2019 menjadi 18.63 juta ton pada periode 
yang sama tahun 2020. Namun sebaliknya, 
nilai ekspor atau devisa yang dihasilkan dari 
ekspor produk sawit Indonesia justru 
mengalami peningkatan dari USD 11.1 miliar 
menjadi USD 11.9 miliar pada periode yang 
sama. Hal ini menunjukkan meskipun di 
tengah pandemi dimana volume ekspor 
mengalami penurunan, namun produk sawit 
Indonesia tetap berkontribusi terhadap 
peningkatan devisa ekspor sebesar 7.4 
persen. 

Besarnya devisa yang dihasilkan dari 
ekspor produk sawit juga mampu 
meningkatkan surplus neraca perdagangan 
sektor non migas sebesar USD 12.6 miliar. 
Surplus neraca perdagangan non migas juga 
mampu meningkatkan surplus total neraca 
perdagangan RI sebesar USD 8.7 miliar, 
sementara itu neraca perdagangan migas 
mengalami defisit 3.8 milyar. Hal ini 
menunjukkan bahwa produk sawit mampu 
menjadi pahlawan yang menghasilkan 
devisa ekspor sehingga mampu 
menyehatkan neraca perdagangan RI.  
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