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RESUME 

 

Industri sawit semakin menunjukkan peran dan kontribusinya yang penting dalam neraca perdagangan Indonesia. 
Selain untuk tujuan ekspor, minyak sawit juga digunakan untuk menghasilkan produk subsitusi impor yakni biodiesel. 
Kinerja industri sawit baik melalui ekspor minyak sawit dan produk turunnnya sebagai komoditas ekspor maupun produksi 
biodiesel sawit sebagai komoditas subsitusi impor akan mempengaruhi neraca perdagangan melalui neraca perdagangan 
non migas maupun neraca perdagangan migas. 

Devisa sawit dari ekspor minyak sawit dan produk turunannya memiliki kontribusi yang cukup penting dalam neraca 
perdagangan non migas Indonesia setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Tanpa ekspor minyak sawit, neraca non migas 
umumnya mengalami defisit. Sebaliknya dengan adanya ekspor minyak sawit neraca non migas selalu mengalami surplus. 

Selain dari ekspor minyak sawit, devisa sawit juga berasal dari devisa subsitusi impor yakni penghematan devisa 
impor diesel fosil yang di subsitusi oleh biodiesel sawit. Devisa sawit dari subsitusi impor tersebut dapat mengurangi defisit 
neraca migas. Kontribusi devisa sawit dari subsitusi impor dan dari ekspor berkontribusi pada surplus neraca perdagangan 
Indonesia. 

Eksistensi industri sawit tersebut juga semakin teruji di tahun 2020 dimana terjadi pandemi dan resesi ekonomi yang 
dialami secara global termasuk Indonesia. Dengan devisa sawit, surplus neraca non-migas semakin besar dan defisit neraca 
migas semakin kecil. Kondisi ini menyebabkan total neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus mencapai USD 21.7 
miliar, dimana surplus tersebut merupakan rekor tertinggi yang pernah dicapai neraca perdagangan Indonesia. Besarnya 
kontribusi devisa sawit bukan hanya bermanfaat untuk stabilitas ekonomi saja, tetapi juga memiliki multiplier effect yang 
luas bagi perekonomian domestik. 
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PENDAHULUAN 

Neraca perdagangan merupakan salah 
satu target dalam pengelolaan 
makroekonomi yang sangat penting. 
Stabilitas neraca perdagangan 
mencerminkan stabilitas ekonomi secara 
keseluruhan. 

Sejak status Indonesia berubah dari 
eksportir minyak bumi menjadi net importir, 
upaya mendorong ekspor non migas menjadi 
target pengelolaan ekonomi nasional. Defisit 
perdagangan minyak dan gas bumi (oil & gas 
trade account) yang makin meningkat setiap 
tahun memerlukan peningkatan surplus 
neraca perdagangan yang bersumber dari 
produk non migas (non-oil & gas trade 
account). Dalam konteks tersebut, 
peningkatan perolehan devisa ekspor 
sangatlah penting karena akan berimplikasi 
pada stabilitas neraca perdagangan yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Pentingnya surplus neraca perdagangan 
ini membuat setiap negara mengembangkan 
sektor-sektor yang menghasilkan komoditas 
baik komoditas ekspornya maupun 
komoditas subsitusi impor, dimana 
keduanya akan bermuara pada perbaikan 
neraca perdagangan. 

Indonesia merupakan produsen 
sekaligus eksportir minyak sawit terbesar 
dunia. Ekspor minyak sawit sangat penting 
bagi perekonomian Indonesia (World 
Growth, 2011; Riffin, 2012; Edward, 2019; 
Riffin et al., 2020). Selain untuk tujuan 
ekspor, minyak sawit juga digunakan untuk 
menghasilkan produk subsitusi impor yakni 
biodiesel. Kinerja ekspor minyak sawit dan 
produk turunanya sebagai komoditas ekspor 
maupun produksi biodiesel sawit sebagai 
komoditas subsitusi impor. 

Artikel ini akan mendiskusikan 
perkembangan kontribusi ekspor minyak 
sawit dalam neraca perdagangan Indonesia 

dari tahun ke tahun, khususnya neraca 
perdagangan non migas. Kemudian juga, 
artikel ini akan mendiskusikan bagaimana 
kontribusi biodiesel sawit sebagai produk 
subsitusi impor dalam mempengaruhi 
neraca sektor migas. 
 
 

DEVISA EKSPOR SAWIT DAN NERACA 
NON MIGAS 

Sejak tahun 2000, kebijakan 
perdagangan industri minyak sawit 
berorientasi ekspor. Dengan kebijakan 
orientasi ekspor tersebut mampu mencetak 
volume dan nilai ekspor minyak sawit yang 
terus mengalami peningkatan. Hal tersebut 
terkonfirmasi dari data BPS terkait ekspor 
minyak sawit dan produk turunan selama 20 
tahun terakhir. Nilai ekspor minyak sawit 
mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan yakni dari USD 1.08 miliar pada 
tahun 2000 menjadi USD 16.3 miliar pada 
tahun 2010 dan kemudian terus meningkat 
menjadi sekitar USD 23 miliar pada tahun 
2020. 

Peningkatan nilai ekspor minyak sawit 
tersebut makin memperbesar kontribusinya 
pada neraca perdagangan non migas (PASPI, 
2017). Dalam 10 tahun terakhir kontribusi 
devisa sawit cukup signifikan 
mempengaruhi kinerja neraca perdagangan 
migas Indonesia (Gambar 1). 

Untuk mengetahuin seberapa besar 
kontribusi devisa sawit dalam neraca non 
migas perlu dilihat antara neraca non migas 
tanpa devisa sawit versus non migas dengan 
devisa sawit. Dalam periode tahun 2010-
2020, hanya 3 tahun yakni pada tahun 2010, 
2011 dan 2020, dimana neraca non migas 
tanpa (ex) devisa sawit mengalami surplus. 
Selain ketiga tahun tersebut, neraca non 
migas tanpa (ex) sawit selalu mengalami 
defisit. 
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Gambar 1.  Kontribusi Devisa Sawit Pada Neraca Perdagangan Non Migas Indonesia 2010-2020 

(Sumber : BPS, data diolah PASPI) 
 
Jika diperhitungkan devisa sawit pada 

neraca non migas menunjukkan bahwa 
neraca non migas dengan (inc) devisa sawit 
selalu mengalami surplus. Dengan demikian, 
cukup jelas terlihat bahwa kontribusi devisa 
sawit membuat neraca perdagangan non 
migas selalu surplus. 

Surplus neraca non migas dalam 
konteks Indonesia sangat diperlukan untuk 
menutup (atau memperkecil defisit) neraca 
perdagangan yang selalu defisit sejak tahun 
2004. Sehingga pengurangan “aliran darah” 
perekonomian (leakages) tidak terjadi. 
 
 

BIODIESEL SEBAGAI SUBSITUSI 
IMPOR DALAM PENGHEMATAN 

NERACA MIGAS 

Selain strategi promosi ekspor minyak 
sawit dan produk turunanya, Indonesia juga 
melakukan strategi subsitusi impor dengan 
menghasilkan produk subsitusi impor 
berbasis minyak sawit. Salah satu produk 
subsitusi impor yang dimaksud adalah 
biodiesel sawit (Fatty Acid Methyl 
Ester/FAME) untuk mengganti solar/ diesel 
fosil impor. Subsitusi diesel impor dengan 
biodiesel sawit dimaksudkan untuk 
mengurangi ketergantungan impor diesel 
yang diharapkan dapat memperbaiki neraca 
migas yang selalu defisit sejak tahun 2004.  

Pengembangan biodiesel sawit dan 
kebijakan penggunaanya dalam negeri telah 
dimulai sejak tahun 2006 (Sipayung, 2018) 
dengan konsumsi biodiesel domestik baru 

sekitar 5 ribu liter. Sementara itu, kebijakan 
mandatori biodiesel baru dimulai tahun 
2009 dengan B-1 (blending rate solar dengan 
biodiesel sebesar 1 persen) yang kemudian 
meningkat terus menjadi B-20 dengan 
blending rate sebesar 20 persen pada tahun 
2018-2019. 

Manfaat dari B-20 dapat menghemat 
diesel fosil sebesar 3.75 juta kiloliter pada 
tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 6.4 
juta kiloliter pada tahun 2019. Penghematan 
devisa (subsitusi impor) yang terjadi akibat 
B-20 mencapai USD 1.9 miliar tahun 2018 
dan meningkat menjadi USD 3.04 miliar 
tahun 2019. Pemerintah Indonesia juga 
berkomitmen kuat dalam 
mengimplementasikan B-30 pada tahun 
2020 yang berimplikasi pada semakin 
meningkatnya penghematan devisa impor 
sebesar USD 3.3 miliar. Penghematan devisa 
dari penggantian diesel fosil impor dengan 
biodiesel sawit yang dihasilkan di dalam 
negeri dapat disebut sebagai devisa subsitusi 
impor. 
 
 

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA 
DI MASA PANDEMI 2020 

Meskipun ditengah pandemi Covid-19 
dan lesunya perekonomian global, industri 
sawit berhasil membuktikan eksistensinya 
dalam perekonomian nasional. Salah satu 
buktinya dapat dilihat dari kontribusinya 
terhadap neraca perdagangan Indonesia 
tahun 2020 (Gambar 2). 
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Gambar 2. Peran Devisa Ekspor Sawit dan Subsitusi Impor pada Neraca Perdagangan Indonesia 

Januari- Desember 2020 (Sumber : BPS, Aprobi data diolah PASPI) 
 
Devisa sawit baik dari ekspor minyak 

sawit dan produk turunannya maupun 
penghematan devisa (subsitusi impor) 
mempengaruhi neraca perdagangan setiap 
bulan (PASPI, 2021). Devisa ekspor sawit 
mempengaruhi neraca perdagangan non 
migas. Sedangkan devisa subsitusi impor 
mempengaruhi neraca perdagangan migas. 

Selama periode Januari hingga 
Desember tahun 2020, nilai ekspor sawit 
Indonesia mencapai USD 22.9 miliar. 
Sedangkan penghematan devisa atau devisa 
subsitusi impor akibat B-30 mencapai USD 
3.3 miliar. Jika seandainya tidak ada ekspor 
minyak sawit, neraca perdagangan non-
migas tahun 2020 hanya menikmati surplus 
dengan besarannnya yang relatif kecil yakni 
hanya sebesar USD 4.7 miliar. Dengan 
adanya ekspor sawit, surplus neraca 
perdagangan non-migas tahun 2020 
menikmati surplus yang lebih besar 
mencapai USD 27.7 miliar. 

Sementara pada neraca perdagangan 
migas, seandainya tidak ada devisa subsitusi 
impor dari B-30 maka neraca perdagangan 
migas tahun 2020 akan mengalami defisit 
sebesar USD 8.6 miliar. Dengan adanya B-30, 
meski masih mengalami defisit namun 
defisit sektor migas dapat diperkecil yakni 
hanya sebesar USD 5.9 miliar. 

Kontribusi industri sawit baik dalam 
ekspor maupun subsitusi impor tersebut 
membuat neraca perdagangan (trade 
account) Indonesia makin baik. Jika 
seandainya tidak ada industri sawit, neraca 

perdagangan Indonesia tahun 2020 
mengalami defisit net trade sebesar USD 3.8 
miliar. Namun dengan adanya kontribusi 
industri sawit, surplus neraca perdagangan 
Indonesia lebih besar yaitu mencapai USD 
21.7 miliar. Ini adalah rekor tertinggi yang 
pernah dicapai neraca perdagangan 
Indonesia. Tidak hanya itu, komoditas sawit 
juga tercatat sebagai kontributor utama 
dalam neraca perdagangan Indonesia tahun 
2020 dengan mengalahkan kontribusi dari 
sektor migas dan sektor pertambangan.  

Surplus neraca perdagangan 
merupakan salah satu sumber pertumbuhan 
ekonomi melalui berbagai mekanisme (Kang, 
2015; Murugesan, 2019). Dua diantaranya 
adalah: Pertama, sebagaimana teori 
Keynesian, net ekspor merupakan suatu 
injeksi “darah segar” bagi perekonomian. 
Melalui mekanisme multiplier devisa, akan 
meng-generate pertumbuhan ekonomi 
domestik. Kedua, peningkatan penerimaan 
devisa dari peningkatan net ekspor 
meningkatkan kemampuan suatu negara 
untuk membeli barang modal dan teknologi 
modern dari negara lain. Hal ini pada 
giliranya meningkatkan kapasitas 
perekonomian dalam menghasilkan “kue 
ekonomi” yang lebih besar. 

Dengan demikian surplus neraca 
perdagangan yang sebagian besar 
disumbang oleh devisa sawit, bukan hanya 
bermanfaat untuk stabilitas ekonomi saja, 
tetapi juga memiliki multiplier effect yang 
luas bagi perekonomian domestik. Namun, 
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terkait seberapa besar dampak multiplier 
dari surplus neraca perdagangan tersebut 
pada perekonomian perlu diteliti lebih 
lanjut. 
 
 

KESIMPULAN 

Devisa sawit dari ekspor minyak sawit 
dan produk turunanya memiliki kontribusi 
yang cukup penting dalam neraca 
perdagangan non migas Indonesia 
setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Tanpa 
ekspor minyak sawit, neraca non migas 
umumnya mengalami defisit. Sebaliknya 
dengan adanya ekspor minyak sawit neraca 
non migas selalu mengalami surplus. 

Selain dari ekspor minyak sawit, devisa 
sawit juga berasal dari devisa subsitusi 
impor yakni penghematan devisa impor 
diesel fosil yang di subsitusi oleh biodiesel 
sawit. Devisa sawit dari subsitusi impor 
tersebut dapat mengurangi defisit neraca 
migas. Kontribusi devisa sawit dari subsitusi 
impor dan dari ekspor berkontribusi pada 
surplus neraca perdagangan Indonesia. 
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