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RESUME 
 

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data pertumbuhan ekonomi (GDP) pada Q3-2020 terhadap kuartal ketiga 
tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -3.49 persen (YoY). Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 juga 
berhasil memecahkan rekor, dimana perekonomian Indonesia untuk pertama kalinya kembali mengalami resesi setelah 22 
tahun lalu sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Meskipun GDP Indonesia (YoY) mengalami kontraksi selama 
dua kuartal berturut-turut, namun pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga terhadap kuartal sebelumnya (q-to-q) 
mengalami peningkatan. Pertumbuhan kinerja ekspor menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi kuartal yang positif.  

Produk sawit menjadi produk unggulan ekspor Indonesia yang berkontribusi terhadap ekspor Indonesia yang 
mengalami peningkatan pada Q3-2020. Nilai ekspor produk sawit pada Q3-2020 mengalami peningkatan menjadi USD 5.44 
miliar. Devisa ekspor sawit tersebut juga semakin berkontribusi terhadap penambahan surplus net trade sektor non migas 
pada Q3-2020 sebesar USD 9.13 miliar. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan demand untuk produk sawit sebesar 
65.9 persen, sebagai dampak dari recovery perekonomian China yang relatif cepat akibat pandemi Covid-19.  

Tidak hanya berkontribusi terhadap terciptanya surplus net trade sektor non migas, biodiesel sawit dengan kebijakan 
mandatori B30-nya juga turut berkontribusi terhadap penghematan devisa sektor migas. Meskipun mengalami penurunan 
penyerapan domestik sebagai dampak dari kebijakan PSBB yang diberlakukan pada kuartal kedua, namun seiring dengan 
pembukaan kembali aktivitas ekonomi dengan menerapkan protokol New Normal oleh Pemerintah Indonesia menyebabkan 
terjadinya peningkatan penyerapan biodiesel. Implikasinya defisit net trade migas pada Q3-2020 berhasil ditekan menjadi 
USD 1.1 miliar, akibat dari implementasi B30 yang mampu menghemat devisa sebesar USD 792 juta.  

Dengan demikian, devisa ekspor produk sawit dan implementasi B30 mampu menyelamatkan total net trade Indonesia 
dari defisit seperti yang terjadi pada Q1 dan Q2-2020 serta mampu menambah surplus total net trade menjadi USD 8.03 
miliar pada Q3-2020. Jika devisa ekspor produk sawit dan penghematan devisa akibat implementasi B30 dikeluarkan dari 
perhitungan net trade, maka surplus total net trade yang terbentuk pada periode ini akan lebih rendah yakni hanya sebesar 
USD 1.8 miliar. 

Secara akumulatif selama periode Januari-September 2020, kontribusi sawit melalui devisa ekspor dan penghematan 
devisa akibat implementasi B30 mampu menciptakan surplus total neraca perdagangan sebesar USD 13.51 miliar yang 
setara dengan Rp 198  triliun atau lebih dari tiga kali lipat dana penangan Pandemi Covid dari APBN yang hanya sekitar Rp 
75 triliun. Hal ini semakin menunjukkan besarnya kontribusi industri sawit terhadap neraca perdagangan dan 
perekonomian Indonesia dan diharapkan mampu menjadi booster kekuatan dalam rangka perbaikan ekonomi untuk keluar 
dari resesi ekonomi di tengah masa pandemi. 
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PENDAHULUAN 

Badan Pusat Statistik (BPS) telah 
mengumumkan Produk Domestik Bruto 
(PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) 
Indonesia pada kuartal ketiga (Q3). Ber-
dasarkan hasil rilis BPS (2020), menyebut-
kan bahwa perekonomian Indonesia pada 
Q3-2020 mengalami kontraksi terhadap 
kuartal ketiga tahun sebelumnya sebesar -
3.49 persen (YoY). Meskipun pertumbuhan 
ekonominya masih minus, namun kontraksi 
pada kuartal ini tidak terlalu jika dibanding-
kan dengan Q2-2020 yakni sebesar -5.32 
persen (YoY). Hal ini menunjukkan 
perekonomian Indonesia mengalami resesi, 
karena selama dua kuartal berturut-turut 
mengalami kontraksi.  

Resesi ekonomi sebagai dampak dari 
Covid-19 juga tidak hanya dirasakan oleh 
Indonesia, tetapi negara lain seperti Amerika 
Serikat, Singapura, Korea Selatan dan Uni 
Eropa juga turut terkena imbasnya. Pandemi 
Covid-19 juga berhasil memecahkan rekor, 
dimana perekonomian Indonesia untuk per-
tama kalinya kembali mengalami resesi 
setelah 22 tahun lalu. Resesi ekonomi di In-
donesia terakhir terjadi pada tahun 1998 
saat terjadi krisis moneter yang juga 
mengguncang negara-negara Asia. 

Meskipun secara tahunan (YoY) men-
galami petumbuhan negatif, namun GDP In-
donesia pada kuartal ini mengalami pertum-
buhan positif terhadap kuartal sebelumnya 
yakni sebesar 5.05 persen (q-to-q). Pertum-
buhan ini terjadi pada hampir semua kom-
ponen GDP dari sisi (pendekatan) penge-
luaran, termasuk komponen ekspor yang 
mengalami pertumbuhan sebesar 12.14 per-
sen setelah mengalami kontraksi pada 
kuartal sebelumnya.  

Peningkatan devisa ekspor Indonesia 
bersumber dari ekspor minyak sawit dan 
produk turunannya (termasuk oleokimia 

dan biodiesel) yang menjadi salah satu 
produk unggulan ekspor Indonesia. Selain 
menjadi sumber devisa, salah satu produk 
sawit yaitu biodiesel dengan implementasi 
kebijakan mandatori B30 juga memiliki 
peran penting dalam penghematan devisa 
impor. Hal ini menunjukkan bahwa produk-
produk berbasis sawit baik melalui promosi 
ekspor maupun substitusi impor mampu 
berkontribusi terhadap neraca perdagangan 
Indonesia yang merupakan salah satu dari 
komponen GDP dari sisi (pendekatan) 
pengeluaran. Oleh karena itu, tulisan ini ber-
tujuan untuk mendiskusikan kontribusi 
produk sawit terhadap neraca perdagangan 
Indonesia pada Q3-2020 dan akumulatif 
sepanjang tahun 2020. 

 
 

PRODUK SAWIT MASIH MENJADI 
PAHLAWAN DEVISA EKSPOR  

INDONESIA 

Kinerja ekspor produk sawit pada 
kuartal ketiga tahun 2020 masih menunjuk-
kan tren yang positif bahkan mengalami 
peningkatan dibandingkan kuartal sebe-
lumnya (Gambar 1). Volume ekspor produk 
sawit pada tahun 2020 mengalami pening-
katan yakni dari 7.66 juta ton (Q1) mening-
kat menjadi 7.85 juta ton (Q2) dan terus 
meningkat menjadi 8.58 juta ton (Q3). Ber-
beda dengan volume ekspor, tren nilai ek-
spor produk sawit relatif berfluktuasi. Nilai 
ekspor produk sawit pada Q1-2020 sebesar 
USD 5.32 miliar dan mengalami penurunan 
pada kuartal selanjutnya menjadi USD 4.74 
miliar. Namun, nilai ekspor produk sawit 
kembali meningkat menjadi USD 5.44 miliar 
pada Q3-2020. Secara akumulatif selama 
periode tahun 2020, produk sawit yang 
diekspor Indonesia sebanyak 24.08 juta ton 
dengan nilai ekspor sebesar USD 15.5 miliar.
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Gambar 1. Total Nilai dan Volume Ekspor Produk Sawit* Indonesia pada Tahun 2020 

 (Sumber: PASPI (diolah), 2020) 
*ket: minyak sawit (crude & refined), minyak inti sawit (crude & refined), biodiesel dan oleokimia 

 
Peningkatan nilai ekspor produk sawit 

pada Q3-2020 berasal dari peningkatan nilai 
ekspor beberapa produk sawit seperti Crude 
Palm Oil (CPO), Refined Palm Oil (RPO), 
Refined Palm Kernel Oil (RPKO) dan 
biodiesel. Hal yang menarik pada kinerja 
ekspor produk sawit kuartal ini adalah nilai 
ekspor CPO yang mengalami peningkatan 
meskipun volume ekspor menurun. Hal ini 
disebabkan karena harga CIF CPO pada 
kuartal ini menunjukkan tren peningkatan 
dari USD 656 per ton menjadi USD 738 per 
ton selama periode Juli-September 2020 
(MPOB, 2020). 

Jika menganalisis negara tujuan ekspor 
utama pada Q3-2020, China merupakan 
negara tujuan ekspor produk sawit 
Indonesia terbesar dengan pangsa sebesar 
20.62 persen. Seiring dengan recovery 
perekonomian China yang relatif cepat 
akibat pandemi Covid-19 yang juga 
berimplikasi pada peningkatan permintaan 
produk sawit sebesar 65.9 persen. Pada 
kuartal sebelumnya, pangsa ekspor produk 
sawit ke China relatif kecil sebesar 9.26 
persen (Q1-2020) dan 14.26 persen (Q2-
2020), atau pangsanya berada dibawah India 
bahkan pangsa Uni Eropa (Jerman, Spanyol 
dan Belanda) lebih besar dibandingkan 
China pada Q1-2020. 

Sementara itu pada kuartal ini, pangsa 
India sebagai negara tujuan ekspor produk 
sawit Indonesia mengalami penurunan 
karena “disalip” oleh China. Pangsa India 
mengalami penurunan menjadi 14.62 persen 
dari 17.06 persen (Q1-2020) dan 16.3 

persen (Q2-2020) menjadi Meskipun 
mengalami penurunan pangsa, namun 
secara akumulasi nilai ekspor produk sawit 
Indonesia ke India pada periode Januari-
September 2020 masih yang terbesar yakni 
sebesar USD 2.4 miliar. Dan disusul oleh 
China dan Uni Eropa (Jerman, Spanyol dan 
Belanda) dengan nilai ekspor masing-masing 
sebesar USD 2.29 miliar dan USD 1.6 miliar 
pada periode yang sama. 

 
 

IMPLEMENTASI MANDATORI B30 
MAMPU MENGHEMAT DEVISA  

Pengembangan biodiesel di Indonesia 
didukung dengan Instrumen kebijakan 
mandatori. Melalui Permen ESDM No. 
12/2015, kebijakan mandatori biodiesel 
dipercepat dari B-10 tahun 2014, menjadi B-
15 tahun 2015 dan meningkat menjadi B-20 
tahun 2016. Kebijakan mandatori B30 yang 
ditargetkan dalam peraturan tersebut untuk 
diimplementasikan pada tahun 2020 juga 
dapat terealisasikan.  

Kebutuhan diesel/solar fosil pada tahun 
2020 diperkirakan sebesar 32 juta kiloliter. 
Diimplementasikannya kebijakan mandatori 
biodiesel dengan blending rate sebesar 30 
persen (B30), maka volume biodiesel sawit 
yang diperlukan untuk B30 sebesar 9.6 juta 
kiloliter. Artinya dengan kebijakan tersebut 
dapat menurunkan jumlah penggunaan solar 
sebanyak 9.6 juta kiloliter dan ditargetkan 
mampu menghemat devisa sebesar USD 5.13 
miliar dan menurunkan emisi GHG sebesar 
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14.25 juta ton C02eq (Dewan Energi Nasion-
al, 2019). 

Namun, implementasi mandatori B30 
pada tahun ini juga bertepatan dengan pan-
demi Covid-19. Di masa awal pandemi, 
pemerintah seluruh dunia termasuk 
pemerintah Indonesia menerapkan ke-
bijakan dalam rangka meminimalisir penu-
laran virus Covid seperti kebijakan lockdown 

atau kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB). Kebijakan tersebut juga ber-
implikasi pada penurunan aktivitas produksi 
dan konsumsi yang dilakukan oleh masyara-
kat maupun industri. Industri biodiesel juga 
menjadi salah satu industri yang terdampak, 
hal tersebut ditunjukkan oleh penurunan 
penyerapan domestik (Gambar 2). 

 

 
Gambar 2.  Perkembangan Produksi dan Penyerapan Domestik Biodiesel Indonesia Tahun 2020 

(Sumber : APROBI, 2020) 
 
Kebijakan PSBB dengan membatasi ak-

tivitas sekolah, perkantoran dan industri, 
pusat perbelanjaan yang diterapkan di kota-
kota besar Indonesia pada kuartal kedua ta-
hun 2020. Hal tersebut menyebabkan terjadi 
penurunan aktivitas transportasi sehingga 
demand biodiesel mengalami penurunan pa-
da periode tersebut. Penyerapan biodiesel 
pada Q2-2020 mengalami penurunan men-
jadi 1.97 juta kiloliter dari 2.25 juta kiloliter 
pada Q1-2020. Namun, seiring dengan pem-
bukaan kembali aktivitas ekonomi dengan 
menerapkan protokol New Normal oleh 
Pemerintah Indonesia, berdampak pada pen-
ingkatan penyerapan biodiesel menjadi 2.12 
juta kiloliter pada Q3-2020.  

Secara akumulatif, volume penyerapan 
biodiesel oleh pasar domestik mencapai 6.35 
juta kiloliter. Angka tersebut juga menggam-
barkan volume solar yang telah disubsitutusi 
oleh biodiesel sawit dengan program B30-
nya. Jika solar tersebut bersumber dari im-
por, maka Indonesia berhasil menghemat 
devisa yang harus dikorbankan untuk 
mengimpor solar. Penghematan devisa aki-
bat implementasi mandatori B30 diperoleh 
melalui pendekatan perhitungan penyera-
pan domestik yang dikalikan dengan unit 
price dari impor biodiesel (HS 2710.19.71). 
Besaran penghematan devisa juga relatif 
berfluktuasi mengikuti tren penyerapan bio-
diesel (Gambar 3).  
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Gambar 3.  Penghematan Devisa Impor akibat Implementasi B30 pada Tahun 2020  

(Sumber : PASPI (diolah), 2020) 
 
Penghematan devisa solar impor men-

galami penurunan dari USD 1.17 miliar (Q1-
2020) menjadi USD 537 juta (Q2-2020) yang 
disebabkan karena penurunan penyerapan 
biodiesel akibat kebijakan PSBB. Namun, 
seiring dengan peningkatan penyerapan bi-
odiesel pada Q3-2020 juga berdampak pada 
peningkatan penghematan devisa menjadi 
USD 792 juta pada periode tersebut. 
 
 

KONTRIBUSI EKSPOR SAWIT DAN 
MANDATORI B30 TERHADAP SUPLUS 

NET TRADE  

Produk sawit adalah produk unggulan 
ekspor Indonesia 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 menyebabkan sektor 
non migas mengalami defisit. 

Kontribusi devisa produk sawit 
terhadap neraca perdagangan sektor non 
migas juga tetap dirasakan meskipun di 
tengah pandemi dan resesi ekonomi global 
seperti saat ini. Hal tersebut dapat dilihat 
dari peran devisa ekspor sawit dapat 
menciptakan surplus net trade sektor non 
migas selama tiga kuartal tahun 2020 
(Gambar 4). 

 

  

 
Gambar 4.  Kontribusi Produk Sawit dan Biodiesel (B30) terhadap Net Trade Sektor Non Migas 

dan Migas Indonesia Tahun 2020 (Sumber : PASPI (diolah), 2020)  
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Devisa ekspor produk sawit pada Q1-
2020 sebesar USD 5.32 miliar mampu 
menciptakan surplus net trade sektor non 
migas sebesar USD 5.66 miliar, atau pangsa 
dari devisa sawit ini mencapai 94 persen 
dari surplus net trade non migas. Devisa 
ekspor sawit juga mampu menyelamatkan 
net trade sektor non migas dari jurang 
defisit. Hal tersebut terkonfirmasi dari 
devisa ekspor sawit pada Q2-2020 sebesar 
USD 4.74 miliar mampu menciptakan 
surplus net trade non migas sebesar USD 
3.39 miliar, sementara net trade produk 
sektor non migas lainnya (tanpa produk 
sawit) menyebabkan terjadinya defisit.. 
Devisa ekspor sawit yang mengalami 
peningkatan pada Q3-2020 menjadi USD 
5.44 miliar, juga semakin berkontribusi 
terhadap penambahan surplus net trade 
sektor non migas sebesar USD 9.13 miliar.  

Tidak hanya berkontribusi terhadap 
terciptanya surplus net trade sektor non 
migas, biodiesel sawit dengan kebijakan 
mandatori B30-nya juga turut berkontribusi 
terhadap penghematan devisa sektor migas. 
Penggunaan biodiesel (B30) mampu 
menurunkan penggunaan solar impor 
sehingga terjadi penghematan devisa yang 
berimplikasi terhadap pengurangan defisit 
net trade sektor migas (Gambar 4). 

Penghematan devisa solar impor 
sebesar USD 1.17 miliar mampu mengurangi 
defisit net trade sektor migas menjadi minus 
USD 3.07 miliar dari minus USD 4.23 miliar 
pada Q1-2020. Defisit net trade migas pada 
Q2-2020 juga dapat berkurang dari minus 

USD 1.03 miliar menjadi minus USD 495 juta, 
sebagai dampak dari penghamatan devisa 
solar impor sebesar USD 537 juta. Hal yang 
sama terjadi pada defisit net trade migas Q3-
2020 yang juga berhasil ditekan menjadi 
USD 1.1 miliar, akibat dari implementasi B30 
yang mampu menghemat devisa sebesar 
USD 792 juta. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa devisa ekspor produk sawit dan 
implementasi B30 memiliki kontribusi yang 
besar terhadap total neraca perdagangan 
(net trade) Indonesia pada periode Q1-Q3 
tahun 2020 (Gambar 5). Devisa ekspor sawit 
dan B30 mampu menyelamatkan total net 
trade Indonesia dari defisit sehingga 
menjadi surplus net trade sebesar USD 2.59 
miliar pada Q1-2020 dan USD 2.89 miliar 
pada Q2-2020. Jika tanpa kontribusi sawit 
dan B30, Indonesia akan mengalami defisit 
total net trade sebesar USD 3.9 miliar dan 
USD 2.38 miliar pada periode tersebut. 
Seiring dengan terbukanya kembali aktivitas 
perekonomian pada Q3-2020 juga 
berimplikasi pada terciptanya surplus total 
net trade Indonesia. Industri sawit melalui 
devisa ekspor dan kebijakan mandatori B30 
juga terus berkontribusi dalam menambah 
surplus total net trade pada kuartal ini 
menjadi USD 8.03 miliar. Jika devisa ekspor 
produk sawit dan penghematan devisa 
akibat implementasi B30 dikeluarkan dari 
perhitungan net trade, maka surplus total 
net trade yang terbentuk pada periode ini 
akan lebih rendah yakni hanya sebesar USD 
1.8 miliar. 

 
Gambar 5.  Kontribusi Devisa Ekspor Sawit dan Biodiesel (B30) terhadap Total Net Trade Indone-

sia Tahun 2020 (Sumber : PASPI (diolah), 2020)  
 
 



Ekspor Produk Sawit dan Implementasi Kebijakan Mandatori B30 Semakin Meningkatkan Surplus Net Trade Indonesia Pada Q3-2020 233 

@PASPI2020 

Secara akumulatif selama periode 
Januari-September 2020, kontribusi sawit 
melalui devisa ekspor dan penghematan 
devisa akibat implementasi B30 mampu 
menciptkan surplus total neraca 
perdagangan sebesar USD 13.51 miliar yang 
setara dengan Rp 198  triliun atau lebih dari 
tiga kali lipat dana penangan Pandemi Covid 
dari APBN yang hanya sekitar Rp 75 triliun. 
Hal ini semakin mengukuhkan bahwa 
produk sawit sebagai produk startegis yang 
berkontribusi besar terhadap neraca 
perdagangan dan perekonomian Indonesia 
di tengah pandemi dan kondisi resesi 
ekonomi. 

Diharapkan kontribusi sawit tersebut 
mampu menjadi “injeksi darah segar” bagi 
perekonomian yang mampu menambah 
permintaan aggregat sehingga akan 
menambah daya untuk meningkatkan 
konsumsi maupun investasi dalam negeri. 
Sementara itu, dari sisi penawaran agregat 
diharapkan kontribusi sawit terhadap net 
trade Indonesia, mampu semakin 
menggerakkan “mesin-mesin ekonomi” baik 
di kebun sawit di pelosok pedesaan hingga 
industri di perkotaan. Sehingga dapat 
menjadi booster kekuatan dalam rangka 
perbaikan ekonomi untuk keluar dari resesi 
ekonomi. 

 
 

KESIMPULAN 

Pandemi Covid-19 berhasil 
memecahkan rekor Indonesia yang kembali 
mengalami resesi ekonomi untuk pertama 
kalinya setelah 22 tahun yang lalu. Meskipun 
GDP Indonesia (YoY) mengalami kontraksi, 
namun pertumbuhan ekonomi pada kuartal 
ketiga terhadap kuartal sebelumnya (q-to-q) 
mengalami peningkatan. Pertumbuhan 
kinerja ekspor menjadi salah satu komponen 
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
kuartal yang positif.  

Produk sawit menjadi produk unggulan 
ekspor Indonesia yang berkontribusi 
terhadap ekspor Indonesia yang mengalami 
peningkatan pada Q3-2020. Nilai ekspor 
produk sawit pada Q3-2020 mengalami pen-
ingkatan menjadi USD 5.44 miliar. Devisa 
ekspor sawit tersebut juga semakin 
berkontribusi terhadap penambahan surplus 
net trade sektor non migas pada Q3-2020 

sebesar USD 9.13 miliar. Tidak hanya 
berkontribusi terhadap terciptanya surplus 
net trade sektor non migas, biodiesel sawit 
dengan kebijakan mandatori B30-nya juga 
turut berkontribusi terhadap penghematan 
devisa sektor migas. Defisit net trade migas 
pada Q3-2020 berhasil ditekan menjadi USD 
1.1 miliar, akibat dari implementasi B30 
yang mampu menghemat devisa sebesar 
USD 792 juta. Dengan demikian, devisa 
ekspor produk sawit dan implementasi B30 
mampu menyelamatkan total net trade 
Indonesia dari defisit seperti yang terjadi 
pada Q1 dan Q2-2020 serta mampu 
menambah surplus total net trade menjadi 
USD 8.03 miliar pada Q3-2020. Jika devisa 
ekspor produk sawit dan penghematan 
devisa akibat implementasi B30 dikeluarkan 
dari perhitungan total net trade, maka 
surplus total net trade yang terbentuk pada 
kuartal ini jauh lebih rendah. 

Secara akumulatif selama periode 
Januari-September 2020, kontribusi sawit 
melalui devisa ekspor dan penghematan 
devisa akibat implementasi B30 mampu 
menciptakan surplus total neraca 
perdagangan sebesar USD 13.51 miliar yang 
setara dengan Rp 198  triliun atau lebih dari 
tiga kali lipat dana penangan Pandemi Covid 
dari APBN yang hanya sekitar Rp 75 triliun. 
Hal ini semakin menunjukkan besarnya 
kontribusi industri sawit terhadap neraca 
perdagangan dan perekonomian Indonesia 
dan diharapkan mampu menjadi booster 
kekuatan dalam rangka perbaikan ekonomi 
untuk keluar dari resesi ekonomi di tengah 
masa pandemi. 
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