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Resesi ekonomi global yang bermula dari krisis kesehatan akibat pandemi
COVID-19 merupakan krisis yang tidak pernah terjadi sebelumnya di dunia.
Hampir semua sektor ekonomi terdampak dengan tingkat keparahan yang
berbeda-beda. Perkembangan ini juga memberikan dinamika kepada kinerja
ekspor Indonesia selama tahun 2020. Sejumlah komoditas yang
merupakan’basic needs’ menunjukkan kinerja yang solid seperti komoditas
pertanian dan perkebunan, serta produk perikanan dan hasil laut. Di sisi lain,
pertumbuhan positif ekonomi Tiongkok sejak triwulan II-2020 membuat
sejumlah ekspor komoditas logam pulih lebih awal yang menopang kinerja
ekspor Indonesia. Sebaliknya, ekspor sektor manufaktur seperti TPT dan
otomotif harus menunggu lebih lama menuju ke level ekspansi dipengaruhi
terbatasnya mobilitas dan interaksi sosial masyarakat. Kondisi yang sama
juga terjadi dengan ekspor batubara yang turun sangat tajam di sepanjang
tahun
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Harapan pemulihan ekonomi di tahun 2021 semakin terlihat sejalan dengan
ekspektasi tentang penguatan aktivitas yang didukung dimulainya
pemberian vaksin diakhir tahun lalu dan dukungan kebijakan stimulus
tambahan, utamanya di negara maju. Optimisme pemulihan ini pada
gilirannya akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Komoditas ekspor
yang sebelumnya sudah bangkit di 2020 diperkirakan akan melanjutkan
kenaikan ekspor di tahun ini, meski dengan kecepatan pertumbuhan yang
melambat. Sektor manufaktur dan batubara diharapkan dapat memasuki
zona ekspansif meskipun belum ke level nilai ekspor sebelum pandemi.
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Meskipun persetujuan vaksin baru-baru ini telah meningkatkan harapan
perubahan haluan atas pandemi akhir tahun ini, gelombang baru dan varian
baru virus menimbulkan kekhawatiran akan prospek ke depan. Untuk itu,
edisi perdana Indonesia export import monthly review tahun 2021 akan
mengulas mengenai “Outlook Ekspor Komoditas Utama Indonesia 2021”.
Selanjutnya, perkembangan ekonomi global dan domestik dalam kaitan
dengan kinerja ekspor Indonesia masih diwarnai dengan pengaruh
perkembangan Covid-19 yang akan diulas dibagian penutup.
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Minyak Sawit (HS 1511):
Ekspor Diproyeksikan Tetap Solid di 2021 Meski Terjadi Perlambatan Pertumbuhan
Ekspor Minyak Sawit (USD Juta) - LHS
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Sumber: BPS, Oxford Economics, LPEI
Minyak Sawit menjadi salah satu komoditas penopang ekspor Indonesia selama pandemi yang membuat
kinerja ekspor secara keseluruhan tidak terlalu buruk. Ekspor Minyak Sawit secara kuartalan menjadi salah satu
komoditas yang tidak mencatatkan kontraksi. Kinerja ekspor Minyak Sawit pada triwulan II yang menjadi puncak
penurunan ekspor berbagai komoditas, tercatat masih mampu tumbuh 9,8% (yoy). Lalu pada triwulan III dan IV
2020, kinerja ekspor Minyak Sawit terus menunjukkan tren positif dengan tumbuh masing-masing sebesar 13,3%
(yoy) dan 30,8% (yoy).
Vol. Ekspor ke India (Juta Ton) - RHS

Vol. Ekspor ke Tiongkok (Juta Ton) - RHS

Harga Rata-Rata CPO Dunia (MYR/Ton) - LHS
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Sumber: BPS, CEIC

Kenaikan nilai ekspor Minyak Sawit di tahun 2020 secara umum disebabkan oleh rebound harga CPO dunia
pasca tahun lalu sempat anjlok akibat kombinasi berbagai isu seperti perang dagang AS-Tiongkok, kenaikan
tarif India, dan kampanye hitam sawit di Eropa. Secara rata-rata harga CPO sepanjang tahun 2020 mengalami
kenaikan hingga mencapai 20,1% dibandingkan tahun 2019 yang membuat penurunan volume ekspor ke
beberapa negara kecuali Tiongkok selama pandemi terimbangi oleh kenaikan harga. Selain itu, kegunaan CPO
yang sebagian besar masih digunakan sebagai bahan makanan juga membuat permintaannya cukup stabil
dibandingkan komoditas manufaktur. Faktor lain yang menjadi alasan kinerja ekspor Minyak Sawit Indonesia
cukup bagus selama pandemi adalah adanya transisi volume ekspor dari India ke Tiongkok.
Pada tahun 2021, ekspor minyak sawit diperkirakan masih dapat tumbuh sebesar 6,3% (yoy) dengan
perkiraan rebound permintaan dari beberapa negara yang sebelumnya mengurangi volume impor minyak
sawit. Selain itu, perkiraan adanya La Nina diperkirakan juga mempengaruhi produksi minyak sawit di Asia
Tenggara yang membuat harga minyak sawit kemungkinan dapat stabil setidaknya hingga paruh awal 2021.
www.indonesiaeximbank.go.id
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Batubara (HS 2701):
Ekspor Diproyeksikan Meningkat Tajam di 2021 Seiring dengan Kenaikan Permintaan dari Tiongkok
Ekspor Batubara (USD Juta) - LHS
Pertumbuhan (%qoq) - RHS
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Sumber: BPS, Oxford Economics, LPEI
Selama masa pandemi, komoditas batubara menjadi salah satu komoditas yang mengalami penurunan sangat
dalam akibat anjloknya aktivitas ekonomi karena kebijakan lockdown yang membuat permintaan dan harga
batubara mengalami penurunan tajam. Pada triwulan II 2020, ekspor batubara Indonesia mengalami kontraksi
hingga −33,2% (yoy). Bahkan pada triwulan III 2020, kinerja ekspor batubara masih masih melanjutkan penurunan
sebesar −5,4% (qoq). Ekspor batubara Indonesia mulai mengalami perbaikan pada triwulan IV 2020 dengan mulai
membaiknya harga batubara dunia. Pada kuartal IV 2020 ini diperkirakan ekspor batubara Indonesia akan mulai
melakukan rebound dengan pertumbuhan sebesar 24,7% (qoq), meskipun secara tahunan masih mengalami
kontraksi sebesar −17,2% (yoy).
Harga Rata-Rata Batubara Dunia (USD/MT) - LHS
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Sumber: Bloomberg

Tiongkok melakukan komitmen perjanjian
pembelian batubara Indonesia dengan nilai
mencapai USD 1,47 miliar di 2021 (sekitar
10% dari total ekspor batubara Indonesia
tahun 2020) yang dipengaruhi beberapa
faktor. Pertama, sebelumnya Tiongkok
mengalami krisis energi akibat penurunan
produksi batubara domestik ditambah
dengan perselisihan dengan Australia yang
menyebabkan impor batubara asal Australia
dihambat oleh pemerintah Tiongkok.
Dampaknya Tiongkok sendiri mengalami
peningkatan permintaan batubara yang
cukup besar yang membuat harga batubara
melambung tinggi hingga menyentuh level
USD 80 per MT. Kedua, keterbatasan
batubara produksi dalam negeri Tiongkok.

Pemulihan ekspor batubara Indonesia pada tahun 2021 akan cukup tergantung komitmen pembelian batubara
Tiongkok. Apabila dapat segera dilakukan, maka ekspor batubara Indonesia pada triwulan I 2020 dapat mulai
terangkat. Akan tetapi apabila dengan tren normal, ekspor batubara kemungkinan baru terjadi pada triwulan II
2021 akibat terjadinya low-based effect serta mulai longgarnya aktivitas beberapa negara mitra dagang Indonesia
yang telah mulai melakukan vaksinasi.
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Karet dan Olahannya (HS 40)
Ekspor Diproyeksikan Terus Pulih Sejalan dengan Permintaan yang Rebound dan Kenaikan Harga
Minyak Global
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Sumber: BPS, Oxford Economics, LPEI

Ekspor Karet dan Olahannya mengalami tekanan cukup berat diawal pandemi, namun perlahan bergerak
membaik seiring pulihnya industri otomotif di Tiongkok. Pada triwulan II 2020, ekspor karet Indonesia drop
hingga -32,2% (yoy). Komoditas karet yang sebagian besar diperuntukkan sebagai bahan baku di industri otomotif
mengalami penurunan permintaan yang sangat tajam akibat penurunan mobilitas masyarakat selama pandemi
COVID-19. Selain itu, harga minyak dunia sebagai bahan baku karet sintetis yang merupakan substitusi bagi
komoditas karet juga ikut anjlok, sehingga memperparah kontraksi ekspor karet. Adanya kenaikan permintaan dari
segmen sarung tangan medis selama pandemi belum bisa dimanfaatkan secara penuh oleh Indonesia pada awal
masa pandemi. Ekspor mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan III tahun 2020 yang didorong oleh
membaiknya permintaan dari industri otomotif Tiongkok yang telah melewati fase terburuk COVID-19. Tercatat
ekspor karet Indonesia secara kuartalan menunjukkan kenaikan cukup tinggi sebesar 38,9% (qoq) meskipun secara
tahunan masih mengalami kontraksi sebesar -11,7% (yoy).
Akibat kenaikan permintaan dari industri
otomotif
Tiongkok
tersebut
juga
Harga Rata-Rata Karet Dunia (USD/MT) - LHS
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Sumber: CEIC
dalam 6 bulan.
Proyeksi ekspor Karet dan Olahannya pada tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,0% (yoy) sejalan
dengan tingginya permintaan proyeksi kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan tersebut mencerminkan mulai
rebound-nya permintaan dari negara-negara utama dunia selain Tiongkok, yang sebelumnya sempat mengalami
penurunan permintaan yang sangat dalam. Selain itu, komditas karet diperkirakan juga mendapatkan sentimen
positif dari harga minyak dimana anggota OPEC+ berkomitmen terus menjaga harganya dengan mengurangi
pasokan setidaknya hingga paruh awal tahun 2021.
www.indonesiaeximbank.go.id
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Perikanan (HS 03)
Ekspor Terus Meningkat di 2021 Meski Terjadi Perlambatan Pertumbuhan
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Sumber: BPS, Oxford Economics, LPEI

Ekspor produk perikanan tetap solid di tengah pandemi dimana ikan dianggap sebagai salah satu opsi bahan
makanan sehat. Selain itu, Indonesia sempat diuntungkan oleh pasar perikanan dunia di AS dan Eropa yang
ditinggalkan oleh Tiongkok di awal tahun karena banyak negara yang melarang impor produk perikanan asal
Tiongkok. Ekspor Perikanan secara kuartalan juga tidak terdampak berat oleh adanya COVID-19. Kinerja ekspor
Perikanan pada triwulan II mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,9% (yoy), lalu pada triwulan III juga melanjutkan
kenaikan ekspor sebesar 17,0% (yoy). Ekspor Perikanan diproyeksikan akan tumbuh negatif pada triwulan IV 2020
yang diakibatkan oleh based-effect triwulan IV 2019. Namun, kinerja ekspor Perikanan secara kuartalan masih
menunjukkan peningkatan. Di 2021, ekspor Perikanan masih sangat prospektif dimana Indonesia mulai
menemukan ceruk tersendiri yang bisa diisi oleh berbagai produk perikanan Indonesia terutama di pasar AS,
Eropa, dan Jepang.

Kakao dan Olahannya (HS 18)
Ekspor di 2021 Melanjutkan Pertumbuhan Positif Tahun Sebelumnya
Ekspor Kakao dan Olahannya (USD Juta) - LHS
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Sumber: BPS, LPEI
Ekspor Kakao dan Olahannya menjadi salah satu komoditas ekspor yang cukup resisten di tengah pandemi
COVID-19. Permintaan terhadap produk yang terkategori sebagai bahan makanan masih cukup solid. Selain itu,
ekspor Kakao dan Olahannya terbantu oleh harga kakao dunia yang sempat mengalami kenaikan. Pada masa awal
pandemi di triwukan II 2020, kinerja ekspor kakao hanya mencatatkan pelemahan ekspor sebesar 2,8% (yoy)
namun tidak sampai mengalami kontraksi.
www.indonesiaeximbank.go.id
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Besi dan Baja (HS 72)
Ekspor Diproyeksikan Tetap Solid di 2021 Meski Terjadi Perlambatan Pertumbuhan
Ekspor Besi dan Baja (USD Juta) - LHS
Pertumbuhan (%yoy) - RHS
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Sumber: BPS, Oxford Economics, LPEI
Ekspor kelompok besi dan baja Indonesia melonjak di masa pandemi dipengaruhi oleh tingginya produksi dalam
negeri yang dapat memenuhi permintaan dari Tiongkok dengan aktivitas ekonomi yang pulih lebih awal.
Kenaikan ekspor Besi dan Baja Indonesia khususnya untuk segmen feronikel dan Nickel-Pig Iron yang menjadi
bahan baku stainless-steel selain ditopang oleh kenaikan produksi, juga diuntungkan oleh kenaikan harga nikel
akibat meningkatnya booming mobil listrik dan meningkatnya permintaan dari Tiongkok dan juga kenaikan harga
bijih besi akibat meningkatnya permintaan dari industri manufaktur Tiongkok yang mulai pulih pada peruh kedua
tahun 2020 pasca lockdown ketat di beberapa daerah.
Pada tahun 2020 terdapat tambahan tiga smelter baru yang mulai mengolah nikel yaitu smelter PT Aneka Tambang
(Antam) Tbk di Halmahera Timur, Maluku Utara dengan kapasitas input 1,21 juta ton, smelter PT Arthabumi Sentra
Industri di Morowali, Sulawesi Tengah dengan kapasitas inputnya mencapai 720 ribu ton, dan smelter PT Elit
Kharisma Utama di Cikande, Banten dengan kapasitas input sebesar 1,2 juta ton. Dengan adanya tambahan 3
smelter tersebut membuat kini total smelter di Indonesia yang memproduksi berbagai bahan besi dan baja (HS 72)
maupun Nikel (HS 75) menjadi total sebanyak 22 smelter yang secara signifikan terus membuat produksi Besi dan
Baja, terutama untuk fernonikel dan Nickel-Pig Iron (NPI) akan terus mengalami lonjakan.
Harga Rata-Rata Nikel Dunia (USD/MT) - LHS
Pertumbuhan (%mom) - RHS
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Triwulan III 2020 dan triwulan IV 2020,
ekspor Besi dan Baja bahkan mampu
tumbuh lebih tinggi masing-masing sebesar
38,3% (yoy) dan 72,9% (yoy). Bahkan
kinerja positif ekspor Besi dan Baja tersebut
menyebabkan 2 provinsi penghasil Besi dan
Baja utama yaitu Sulawesi Tengah dan
Maluku Utara memiliki kinerja PDRB yang
positif di tengah provinsi-provinsi lainnya
masih mengalami kontraksi.

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

Sumber: CEIC

Proyeksi ekspor komoditas Besi dan Baja Indonesia tahun 2021 diperkirakan masih akan tumbuh cukup solid
sebesar 20,4% (yoy). Kenaikan diperkirakan masih ditopang oleh produksi dari smelter-smelter baru yang memiliki
produktivitas cukup baik dalam memproduksi feronikel maupun NPI. Selain itu, kenaikan aktivitas ekonomi di
negara-negara mitra dagang non-Tiongkok juga diperkirakan akan menambah basis permintaan untuk komoditas
Besi dan Baja tahun 2021.
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Tekstil dan Produk Tekstil (HS 50-63)
Ekspor Diproyeksikan Rebound di 2021
Ekspor TPT (USD Juta) - LHS

Pertumbuhan (%yoy) - RHS

Ekspor TPT (USD Juta) - LHS

Pertumbuhan (%qoq) - RHS

Pertumbuhan (%yoy) - RHS
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Sumber: BPS, Oxford Economics, LPEI
Melanjutkan kinerja yang tertekan di 2019 akibat adanya perang dagang antara AS dengan Tiongkok,
ekspor Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia (TPT) Indonesia harus mengalami pemburukan yang semakin
dalam akibat pandemi COVID-19. Kinerja ekspor TPT Indonesia pada triwulan II 2020 mencatatkan
penurunan sebesar -33,4% (yoy) dan -35,4% (qoq), sejalan dengan puncak penurunan ekspor berbagai
komoditas. Permintaan di negara-negara mitra mengalami penurunan drastis akibat banyak masyarakat
yang menunda konsumsi TPT sebagai bentuk antisipasi terhadap pandemi yang sedang terjadi. Selain itu,
kebijakan lockdown ketat yang diterapkan di beberapa negara juga berdampak ke banyak sisi seperti
terhambatnya impor bahan baku produksi TPT selain juga menghambat distribusi ekspor ke negara-negara
mitra.
Perbaikan ekspor TPT akan sangat bergantung kepada meredanya kasus Covid-19 yang mendorong
aktivitas ekonomi. Ekspor TPT sedikit mengalami perbaikan pada triwulan III 2020 dengan mencatatkan
kenaikan ekspor sebesar 37,7% (qoq) walaupun secara tahunan masih mengalami kontraksi yang cukup
dalam sebesar -17,2% (yoy). Sebagian perusahaan mulai mengalihkan produknya menjadi barang-barang
yang dibutuhkan selama COVID-19 seperti APD dan masker sehingga permintaannya sedikit terangkat.
Beberapa mitra dagang utama seperti AS juga telah melonggarkan aktivitas ekonomi sehingga permintaan
terhadap TPT mampu tumbuh meskipun belum cukup besar.
Pada triwulan IV, diperkirakan ekspor akan mengalami kontraksi dengan kembali meningkatnya kebijakan
pengetatan di berbagai negara. Ekspor TPT diperkirakan akan menurun sekitar -7,3% (qoq) dan -15,1% (yoy).
Adanya perpanjangan fasilitas GSP dari AS terhadap Indonesia belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya
karena kondisi permintaan yang belum cukup tinggi.
Proyeksi ekspor TPT tahun 2021 diperkirakan akan mengalami rebound dengan tumbuh sekitar 7,5% (yoy)
dengan kunci efektivitas dan distribusi vaksin sebagai game changer perekonomian global dan domestik.
Namun proses rebound ekspor TPT tersebut diperkirakan akan berjalan cukup lambat dimana pertumbuhan
positif paling cepat baru akan terjadi sekitar triwulan II 2021. Kinerja TPT akan cukup tergantung oleh
vaksinasi yang dilakukan oleh negara-negara maju dimana hal tersebut akan cukup menentukan seberapa
besar permintaan terhadap produk TPT. Adanya perpanjangan kebijakan vaksinasi yang berarti juga
perpanjangan kebijakan lockdown akan membuat permintaan belum akan meningkat cukup pesat.
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Otomotif (HS 87)
Ekspor Otomotif (USD Juta) - LHS

Ekspor Otomotif (USD Juta) - LHS

Pertumbuhan (%yoy) - RHS

Pertumbuhan (%yoy) - RHS

Pertumbuhan (%qoq) - RHS
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Sumber: BPS, Oxford Economics, LPEI
Penerapan stay at home saat pandemi sangat memukul industri otomotif global karena penurunan permintaan
yang sangat tajam, termasuk permintaan ekspor otomotif Indonesia. Ekspor otomotif Indonesia pada triwulan II
2020 anjlok hanya senilai USD810 juta dari biasanya yang mencapai kisaran USD2 miliar. Sehingga, pertumbuhan
tercatat -55,3% (yoy) atau sekitar -60,0% (qoq). Penurunan yang sangat dalam tersebut diakibatkan oleh
penurunan mobilitas yang cukup dalam sehingga permintaan terhadap otomotif juga mengalami penurunan
permintaan. Selain itu, market di negara mitra banyak yang menahan konsumsi untuk produk-produk non-durable
dengan lebih memprioritaskan untuk meningkatkan tabungan guna berjaga-jaga selama masa pandemi.
Ekspor sempat membaik di triwulan III, meski harus Kembali menurun di triwulan IV 2020 karena kondisi
demand yang belum stabil. Pada triwulan III sebesar USD 1,6 miliar, atau tumbuh 97,7% (qoq) meskipun secara
tahunan masih terkontraksi sangat dalam sebesar -32,8% (yoy). Beberapa negara di ASEAN yang menjadi mitra
dagang utama untuk produk kendaraan bermotor mulai melonggarkan ekonominya yang membuat permintaan
kembali mengalami kenaikan sejalan dengan perbaikan PDB yang mendorong permintaan produk non-durable.
Namun pada triwulan IV, ekonomi negara-negara ASEAN diperkirakan tidak mampu meneruskan tren pemulihan
dari triwulan III akibat meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa negara yang sebelumnya cukup bisa menangani
dengan baik seperti Malaysia dan Thailand. Sehingga ekspor otomotif pada triwulan IV diperkirakan masih akan
membaik namun kenaikan secara kuartalan tidak akan sebesar pada triwulan III.
PDB Komposit ASEAN 6 (non-Indonesia) (%yoy)
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Sumber: Oxford Economics, IMF (diolah)

Proyeksi ekspor otomotif pada tahun 2021 diperkirakan akan rebound dengan tumbuh sekitar 10,7% (yoy).
Kenaikan ini dengan asumsi negara-negara mitra dagang utama Indonesia teruatam negara-negara ASEAN mampu
menanggulangi COVID-19 setidaknya pada akhir paruh awal tahun 2021 sehingga kebijakan pengetatan aktivitas
ekonomi dapat dilonggarkan.
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Perkembangan Kasus Dunia

Terhitung per 17 Januari 2021, total jumlah kasus positif COVID-19 global telah menembus 93,19
juta orang dengan angka kematian mencapai 2,01 juta jiwa yang tersebar di 215 negara belahan
dunia. Pada sejumlah negara, seperti: Amerika Serikat (AS), Brazil, Inggris dan Sppnyol
penambahan kasus COVID-19 secara harian berada pada tren meningkat dan pada level yang cukup
tinggi.
Fase Perkembangan Kasus COVID-19 di Negara Mitra Dagang Utama
Pola pergeseran pandemi di sejumlah negara tujuan utama ekspor Indonesia terpantau bervariasi,
sehingga memicu adaya ketidakpastian.
• Amerika Serikat tengah memasuki gelombang ketiga penyebaran COVID-19 dengan rata-rata
penambahan kasus harian tertinggi dalam 7 hari terakhir (periode 11 - 17 Januari 2021)
sebesar 226.117 orang.
• Sementara itu, Kawasan Uni Eropa, Malaysia, Singapura, dan Vietnam diketahui tengah
menghadapi gelombang kedua penyebaran COVID-19 dengan rata-rata penambahan kasus
harian tertinggi dalam 7 hari terakhir (periode 11 - 17 Januari 2021), terbesar dicatatkan oleh
Spanyol sebesar 26.630 orang. Di sisi lain, Vietnam diketahui mampu mencatatkan
penambahan kasus positif terendah sebesar 3 orang.
• Untuk negara yang berada pada gelombang satu penyebaran COVID-19, rata-rata
penambahan kasus harian tertinggi dalam 7 terakhir (periode 11 - 17 Januari 2021) terbesar
dicatatkan oleh India sebesar 15.386 orang, diikuti oleh Indonesia (11.179 orang); Filipina
(1.842 orang); Thailand (251 orang); dan Tiongkok (158 orang).
• Di sisi lain, sejumlah negara tujuan utama ekspor Indonesia turut melaporkan adanya
penemuan varian virus Corona baru yang diberi nama VUI-202012/01 (Varian Under
Investigation in 12 December 2020) yang berasal dari Inggris, antara lain
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tiongkok : 14 Desember 2020
Belanda : 20 Desember 2020
Jerman : 20 Desember 2020
Denmark : 21 Desember 2020
Italia : 21 Desember 2020
Lebanon : 21 Desember 2020
Chile : 21 Desember 2020
Belgia : 22 Desember 2020
Singapura : 23 Desember 2020
Malaysia : 23 Desember 2020
Portugal : 24 Desember 2020
Irlandia : 25 Desember 2020
Perancis : 25 Desember 2020
Jepang : 25 Desember 2020
Israel : 25 Desember 2020
Swiss : 26 Desember 2020
Spanyol : 26 Desember 2020

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Kanada : 26 Desember 2020
Australia : 26 Desember 2020
Yordania : 27 Desember 2020
Korea Selatan : 28 Desember 2020
Finlandia : 28 Desember 2020
Norwegia : 28 Desember 2020
India : 29 Desember 2020
Islandia : 29 Desember 2020
Amerika Serikat : 29 Desember 2020
UEA : 29 Desember 2020
Pakistan : 29 Desember 2020
Malta : 30 Desember 2020
Taiwan : 30 Desember 2020
Turki : 1 Januari 2021
Brazil : 2 Januari 2021
Vietnam : 2 Januari 2021
Swedia : 3 Januari 2021

Negara

Fase Covid-19

Amerika Serikat

3rd Wave

Jepang

3rd Wave

Korea Selatan

3rd Wave

Uni Eropa

2nd Wave

Malaysia

2nd Wave

Singapura

2nd Wave

Vietnam

2nd Wave

Tiongkok

1st Wave

Indonesia

1st Wave

Filipina

1st Wave

Thailand

1st Wave

India

1st Wave

Peta Lockdown (Parsial & Total) Dunia per 17 Januari 2021

65 Negara Ease Lockdown
Melakukan aktivitas secara new normal

113 Negara Lockdown
Full Lockdown maupun Partial
Dari seluruh negara yang terinfeksi kasus COVID-19, tercatat 113
negara yang masih memilih untuk mengunci wilayahnya (lockdown)
baik secara menyeluruh maupun parsial per 17 Januari 2021,
termasuk Tiongkok sebagai negara pertama terdeteksi COVID-19 dan
Amerika Serikat sebagai negara dengan kasus positif COVID-19
terbesar di dunia yang mencapai sekitar 23,34 juta orang per 17
Januari 2021 Sementara itu, tercatat 65 negara memilih untuk
melonggarkan kebijakan lockdown dan memasuki fase new normal
guna memulihkan perekonomian secara bertahap.
Sumber: (I) CEIC Data; (ii) www.trademap.org; (iii) Global Rescue : COVID-19 Country Restrictions; (iv) www.covidcontrols.co, diolah; (v) https://www.businessinsider.com/new-coronavirus-variant-all-the-countries-where-its-been-identified-202012?r=US&IR=T#nigeria-and-south-africa-have-also-found-separate-new-coronavirus-variants-in-recent-days-34; (vi) https://www.abc.net.au/news/2021-01-09/coronavirus-uk-strain-tougher-covid-19-quarantine-rules/13044620; (vii)
https://www.france24.com/en/live-news/20201229-chile-reports-latin-america-s-first-detected-case-of-new-virus-strain; (viii) https://www.cnbc.com/2021/01/15/brazil-a-new-covid-variant-has-been-discovered-heres-what-we-know-so-far.html; (ix)
http://outbreaknewstoday.com/norway-reports-2-covid-19-virus-variant-cases-in-travelers-from-uk-62464/
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Perkembangan Lockdown di Negara Mitra Dagang Indonesia
Terhitung sejak akhir tahun 2020 sejumlah negara tercatat masih melanjutkan penguncian wilayahnya
(lockdown) secara parsial yang berlanjut hingga Awal Tahun 2021. Hal tersebut dilakukan guna menekan tingkat
pertambahan kasus COVID-19 di wilayahnya terutama setelah libur akhir tahun 2020 yang cukup panjang yang
dikhawatirkan mendorong terjadinya lonjakan kasus
Tercatat sebanyak 113 negara dunia kembali melaksanakan langkah-langkah pembatasan, utamanya di sektor
pendidikan, travel dan gathering. Sementara sektor industri relatif lebih dibuka untuk menggerakan aktivitas ekonomi.
Jumlah Negara Lockdown
30 Jun 2020

31 Jul 2020

31 Agu 2020

30 Sep 2020

30 Nov 2020

31 Okt 2020

31 Des 20

18 Jan 21

Sumber: CEIC; covidcontrols,co/lockdown-status; Global Rescue: COVID-19 Country Restrictions, diolah
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Sumber: BPS, diolah
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5 Besar Komoditas Ekspor dan Impor
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Sumber: (i) https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality; (ii) https://covid19.who.int/; (iii) BPS, (iv) www.trademap.org (Note: *data ekspor tahun 2019)
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Aktivitas Produksi & Konsumsi di Negara Tujuan Ekspor Utama
Masih tingginya kasus infeksi COVID-19 memicu pembatasan aktivitas ditingkatkan, sehingga produksi (P)
dan konsumsi (K) pada sektor TPT, Minyak dan Gas, serta Pulp dan Kertas di negara tujuan ekspor utama
kembali terkontraksi.

Aktivitas Produksi Jepang mengalami penurunan.
Setelah pada periode sebelumnya produksi
Kendaraan Bermotor mengalami rebound, saat ini
output kembali terkontraksi, dipicu permintaan dari
AS dan Kawasan Eropa yang tertahan, karena
aktivitas perusahaan dan konsumen masih tertekan
selama November. Sementara itu, produksi
Makanan dan Minuman terkontraksi lebih dalam
karena menurunnya permintaan dari hotel dan
restoran akibat kebijakan pembatasan. Dari sisi
konsumsi, aktivitas melambat, karena lonjakan
kasus infeksi COVID-19 yang membebani belanja
konsumen, seperti TPT. Pennjualan Batubara juga
terkontraksi seiring dengan berfungsinya kembali
Reaktor Kyushu Electric Power, sehingga
meningkatkan kapasitas operasional nuklir di
Jepang. Lebih lanjut, musim dingin di Jepang
cenderung lebih hangat, sehingga menekan
permintaan Minyak dan Gas dari sektor rumah
tangga.

Sumber: CEIC Data, diolah
Merah Tumbuh Negatif (turun dari bulan sebelumnya)
Oranye Tumbuh Negatif (tapi lebih baik/tidak seburuk dibandingkan bulan sebelumnya)
Kuning Tumbuh Positif (tapi melambat dari bulan sebelumnya)
Hijau Tumbuh Positif (meningkat dari bulan sebelumnya)

Catatan :
•
Produksi (P) Total: diproksikan
dengan Industrial Production
•
Konsumsi (K) Total: diproksikan
dengan retail sales

Aktivitas produksi AS menurun, namun dengan laju penurunan paling rendah sejak
Februari lalu. Perbaikan output salah satunya didorong oleh produksi sektor energi, akibat
lonjakan utilitas, sejalan dengan kenaikan aktivitas di sektor manufaktur, tercermin dari
capacity utilization yang sudah berada di level 73,4%. Namun, terdapat kekhawatiran
mengenai peningkatan jumlah kasus infeksi COVID-19 baru dan kampanye vaksinasi yang
diperkirakan akan menemui jalan terjal, sehingga kembali berisiko menyebabkan penutupan
pabrik di AS. Di akhir tahun 2020, aktivitas konsumsi di AS kehilangan momentum
pertumbuhan akibat diberlakukannya langkah pembatasan baru untuk meredam
penyebaran COVID-19 dan tertundanya persetujuan stimulus tambahan senilai USD900
miliar yang baru diluncurkan pada akhir Desember. Perkembangan ini menurunkan aktivitas
dine out di restoran dan mengurangi kunjungan ke pusat perbelanjaan. Sementara itu,
penjualan Furniture hanya meningkat secara marjinal, karena masyarakat AS memilih
untuk tidak berbelanja pada libur Natal dan Tahun Baru, karena khawatir toko – toko
menjadi ramai di tengah Pandemi COVID-19. Selain itu, mereka juga cenderung melakukan
belanja setelah menerima stimulus. Penjualan Kendaraan Bermotor mengalami rebound,
didorong oleh pent-up demand (keinginan yang terpendam) dan keinginan masyarakat
meminimalisir penggunaan transportasi umum di tengah Pandemi COVID-19.
Aktivitas produksi Tiongkok mengalami ekspansi tertinggi sejak Maret 2019. Otoritas
Meteorologi Tiongkok telah mengeluarkan peringatan cuaca dingin ekstrem hingga minus
20 derajat celcius untuk Tiongkok bagian Utara. Untuk mengakomodir permintaan batubara
sebagai bahan bakar penghangat ruangan, Pemerintah berusaha mengoptimalkan produksi.
Namun, produksi Batubara turun karena aktivitas di tambang terbesar ketiga di Shaanxi
telah ditangguhkan, menyusul dugaan pelanggaran protokol keselamatan setelah
serangkaian kecelakaan tambang menelan korban jiwa. Selain itu, Inner Mongolia (provinsi
penghasil batubara terbesar kedua di Tiongkok) tidak memberikan persetujuan pembukaan
tambang baru, mempertimbangkan dampak lingkungan. Dari sisi konsumsi, terutama
penjualan TPT, Furniture, dan Kendaraan Bermotor masih tumbuh positif, meski melambat.
Penjualan Minyak dan Gas terkontraksi seiring dengan lonjakan kasus infeksi COVID-19 di
Tiongkok.
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Aktivitas produksi India secara keseluruhan kembali
terkontraksi setelah tumbuh positif selama 2 bulan
berturut-turut, didorong oleh menumpuknya
persediaan dan permintaan yang mulai berkurang,
pasca berakhirnya festive season pada November
lalu. Dari sisi konsumsi, penjualan ritel di luar
kendaraan bermotor masih mengalami kontraksi
dengan laju paling rendah selama Pandemi COVID19. Sedangkan, penjualan ritel Kendaraan Bermotor
pada November 2020 mengalami rebound
dipengaruhi oleh low base effect (tahun 2019,
Diwali dirayakan pada bulan Oktober dan
pengiriman kendaraan bermotor dilakukan pada
bulan November, namun penjualannya tidak begitu
solid).
Aktivitas produksi EU 27 secara umum masih
terkontraksi, namun dengan laju lebih lambat,
sejalan dengan kebijakan pembatasan yang
diperpanjang. Produksi Furniture tumbuh positif,
didorong oleh perubahan struktural akibat work
from home dan school from home, sehingga
kebutuhan terhadap home office furniture terus
berlanjut. Sementara itu, produksi Kendaraan
Bermotor melambat karena penjualan masih
tertekan akibat kebijakan pembatasan. Aktivitas
konsumsi secara umum juga mengalami kontraksi,
kecuali penjualan produk essential.
Aktivitas produksi Korea Selatan mengalami
rebound, didorong oleh kenaikan produksi
manufaktur, seperti chips dan OLED display panels
untuk TV dan Smartphone, sehingga menopang
kinerja ekspor selama November. Namun demikian,
aktivitas konsumsi terkontraksi dengan laju lebih
dalam, karena Pemerintah Korea Selatan
meningkatkan social distancing sebesar 1 notch ke
level 2 dari 5 tier system.
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Aktivitas Produksi & Konsumsi di Negara Tujuan Ekspor Utama
(2)
Vietnam merupakan satu-satunya negara tujuan ekspor di Kawasan ASEAN yang mencatatkan kenaikan
produksi (P) dan konsumsi (K).
Aktivitas produksi Thailand mengalami rebound
untuk pertama kalinya sejak April 2019.
Perkembangan ini didorong oleh kenaikan
produksi minyak dan barang elektronik.
Kendaraan Bermotor juga berkontrbusi sebagai
salah satu penopang utama, tercermin dari
produksi yang juga rebound pada November lalu.
Perkembangan ini didorong oleh pelonggaran
kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh
beberapa negara, sehingga permintaan dari luar
negeri meningkat. Sedangkan, permintaan
kendaraan bermotor domestik didorong oleh
langkah – langkah stimulus Pemerintah Thailand
dan berbagai paket menarik yang ditawarkan
produsen
kendaraan
bermotor
kepada
konsumen.
Aktivitas
konsumsi
masih
terkontraksi dengan pemulihan menuju V-shape.
Penjualan kendaraan bermotor mengalami
penurunan namun dengan laju yang paling
ringan sejak Mei 2019. Dari Pulp dan Kertas,
penjualan masih didominasi oleh pulp dan paper
board
yang
digunakan
sebagai
kemasan/packaging.

Merah
Oranye
Kuning
Hijau

Tumbuh Negatif (turun dari bulan sebelumnya)
Tumbuh Negatif (tapi lebih baik/tidak seburuk dibandingkan bulan sebelumnya)
Tumbuh Positif (tapi melambat dari bulan sebelumnya)
Tumbuh Positif (meningkat dari bulan sebelumnya)

Catatan :
•
Produksi (P) Total: diproksikan
dengan Industrial Production
•
Konsumsi (K) Total: diproksikan
dengan retail sales

Aktivitas produksi Malaysia kembali kehilangan momentum pertumbuhan, disebabkan oleh
output produksi listrik dan pertambangan yang menurun, terutama output minyak dan
kondensat serta gas. Sementara itu, produksi manufaktur memiliki kinerja lebih baik
(kecuali TPT). Produksi Furniture dan Kendaraan Bermotor meningkat, sedangkan Pulp dan
Kertas masih tumbuh positif, meski melambat. Sisi konsumsi kembali mengalami kontraksi
akibat diberlakukannya the Conditional Movement Control Order (CMC0) hingga 7
Desember 2020, meski pada akhir November lalu, konsumen sudah mulai melakukan
belanja offline secara bertahap. Penjualan TPT mengalami rebound, ditopang oleh
permintaan yang kuat terhadap hygiene products seperti face mask dan personal protective
equipment (PPE). Sedangkan, penjualan Kendaraan Bermotor masih tumbuh positif, meski
melambat, didorong oleh pembebasan pajak penjualan kendaraan penumpang dan
peluncuran model kendaraan baru.
Aktivitas produksi Singapura rebound, didorong oleh kenaikan produksi manufaktur
biomedis, seperti segmen farmasi. Produksi teknologi medis juga meningkat, sejalan dengan
permintaan ekspor yang lebih tinggi untuk alat kesehatan, seperti alat pacu jantung implant
dan contact lenses. Produksi semikonduktor juga mengalami lonjakan, ditopang oleh
permintaan dari pasar 5G. Dari industri manufaktur umum, produksi Pulp dan Kertas serta
Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan. Sisi konsumsi mencatatkan kontraksi dengan
laju lebih rendah, ditopang oleh beberapa event belanja, seperti Single Day (11.11) dan
Black Friday. Penjualan Furniture mengalami kenaikan, terutama berasal dari penjualan
daring selama bulan November.

Aktivitas produksi Vietnam kembali meningkat
dengan laju paling tinggi sejak Februari lalu, di
tengah kebijakan pembatasan yang masih
berlangsung dan penerapan the EU dan Vietnam
Free Trade Agreement (EVFTA). Perkembangan
ini salah satunya ditopang oleh kenaikan output
produksi sektor manufaktur, seperti TPT, Pulp
dan Kertas, serta Kendaraan Bermotor.
Sedangkan,
output
produksi
sektor
pertambangan seperti batubara mengalami
kontraksi lebih dalam. Kebutuhan batubara
Vietnam dipenuhi dari sisi impor, terutama
berasal dari Australia yang memiliki harga lebih
kompetitif. Dalam kurun waktu 10 tahun ke
depan, Vietnam juga berencana mengurangi
ketergantungan terhadap batubara. Dari sisi
konsumsi, penjualan ritel mengalami kenaikan
tertinggi sejak Januari lalu, didorong oleh
naiknya permintaan, baik dari penjualan ritel
barang maupun jasa. Penjualan kendaraan
bermotor meningkat selama 3 bulan berturutturut, karena masyarakat Vietnam terburu –
buru melakukan pembelian sebelum akhir tahun
2020 agar memperoleh pengurangan biaya
registrasi kendaraan hingga 50%.

Aktivitas produksi Filipina mengalami penurunan paling tajam dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Hal ini disebabkan oleh kasus infeksi COVID-19
yang masih tinggi, sehingga kebijakan pembatasan dalam skema General Community Quarantine (GCQ) diperpanjang hingga 30 November.
Produksi TPT, Furniture, Minyak dan Gas, Pulp dan Kertas, serta Makanan dan Minuman mengalami penurunan. Sebaliknya, aktivitas konsumsi
meningkat secara marjinal, didorong oleh penjualan Makanan, Minuman, dan Tembakau. Sementara itu, penjualan Kendaraan Bermotor masih
terkontraksi karena masyarakat Filipina masih menahan pembelian durable goods pasca topan menghantam dan menyebabkan banjir di beberapa
wilayah Filipina pada bulan lalu.
Sumber: CEIC Data, diolah
www.indonesiaeximbank.go.id
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Aktivitas Ekspor & Impor di Negara Tujuan Ekspor Utama
Kontraksi ekspor dan impor mulai membaik, seiring dengan permintaan global yang pulih secara bertahap,
bahkan Tiongkok, India, dan Korea Selatan mampu mencatatkan pertumbuhan positif di posisi terkini.
Ekspor dan impor EU27 masih mengalami
kontraksi dengan laju lebih lambat, di tengah
second wave dan mutasi COVID-19 baru yang
terjadi di kawasan tersebut, sehingga
dilakukan perpanjangan kebijakan lockdown
dan pembatasan. Dalam kurun waktu 11 bulan
terakhir (Januari – November 2020), neraca
perdagangan dari kelompok produk energi,
mengalami defisit paling tinggi. Sementara itu,
neraca perdagangan dari kelompok produk
kimia
mencatatkan
surplus
tertinggi.
Berdasarkan negara tujuan utama, Tiongkok
merupakan mitra dagang utama EU27 selama
Januari – November 2020, didorong oleh
peningkatan impor (+4,3% yoy), sementara
ekspor naik sebesar 1,1% yoy. Sebaliknya,
perdagangan EU27 dengan AS turun
signifikan, baik pada ekspor (-13,0% yoy)
maupun impor (-9,3% yoy).

Secara tahunan, nilai ekspor AS masih mengalami kontraksi. Namun, ekspor bulan
November mencatatkan nilai ekspor tertinggi sejak Maret lalu, didorong oleh ekspor
industrial supplies, salah satunya adalah gas alam. Kinerja ekspor gas alam didorong
oleh peningkatan harga gas alam di Kawasan Asia dan Eropa, seiring dengan
permintaan yang meningkat, pasca pelonggaran kebijakan pembatasan di beberapa
negara. Dari segmen LNG, supply menurun karena terjadi pemadaman yang tidak
terduga pada fasilitas ekspor LNG di Australia, Malaysia, Qatar, Norwegia, Nigeria,
Trinidad dan Tobago, sehingga turut mengerek kenaikan harga LNG. Dari sisi volume,
beberapa terminal LNG milik AS yang terkena badai dan melakukan pemeliharaan
tahunan sudah beroperasi secara normal. Sementara itu, impor AS mengalami
rebound , didorong oleh permintaan domestik yang terus pulih. Kenaikan impor barang
ditopang oleh barang konsumsi seperti telepon seluler dan peralatan rumah tangga.
Sedangkan, kenaikan impor jasa didorong oleh jasa perjalanan dan transportasi.

Kinerja ekspor India mengalami rebound,
meski masih berada di level marjinal, didorong
oleh kenaikan penjualan oil meal dan bijih besi.
Selain itu, kelompok sereal, seperti beras juga
menjadi salah satu penopang ekspor pada
Desember lalu, menyusul lonjakan permintaan
dari traditional buyer seperti negara – negara
di Kawasan Afrika Barat dan Asia Selatan.
Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun
terakhir, Tiongkok juga membeli beras non –
basmati dari India, karena traditional supplier
seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, dan
Pakistan mengalami kekurangan pasokan.
Pada saat yang sama, India mengalami surplus
produksi dan menawarkan harga lebih rendah.
Impor juga mengalami rebound pertama sejak
Februari lalu, ditopang oleh lonjakan impor
kacang – kacangan, emas, dan produk kimia.

Nilai ekspor Tiongkok melambat, namun masih lebih tinggi dari konsensus pasar yang
memperkirakan tumbuh di level 15,0% yoy, meski Yuan mengalami apresiasi tajam.
Kinerja ekspor di bulan Desember masih ditopang oleh permintaan medical supplies
dan produk elektronik untuk menunjang kebutuhan work from home dan school from
home. Sementara itu, kenaikan ekspor Rare Earth Element (REE) atau Unsur Tanah
Jarang (UTJ) yang merupakan bahan baku produk elektronik didorong oleh
meningkatnya penjualan laptop, tablet, smart speaker, dan smart display yang
digunakan oleh para karyawan dan pelajar di seluruh dunia. Impor ke Tiongkok
meningkat, ditopang oleh permintaan domestik dan harga komoditas impor yang lebih
tinggi. Pembelian batubara dan gas alam dilakukan untuk memenuhi permintaan
bahan bakar penghangat ruangan di tengah cuaca dingin ekstrem yang diperkirakan
mencapai level minus 20 derajat celcius, khususnya untuk Tiongkok bagian utara.

Ekspor Korea Selatan tercatat naik dengan
laju tercepat sejak tahun 2018. Perkembangan
ini didorong oleh penjualan chip yang solid,
seiring dengan meningkatnya permintaan
global terhadap fasilitas jaringan 5G dan
laptop. Selain itu, ekspor OLED display panel
,smaprtphone, kapal, dan produk biokesehatan juga mengalami lonjakan pada
Desember 2020. Secara mengejutkan, impor
mengalami rebound, disebabkan oleh kenaikan
harga minyak mentah global, sehingga
mempengaruhi harga bahan baku impor.

Merah
Oranye
Kuning
Hijau

Tumbuh Negatif (turun dari bulan sebelumnya)
Tumbuh Negatif (tapi lebih baik/tidak seburuk dibandingkan bulan sebelumnya)
Tumbuh Positif (tapi melambat dari bulan sebelumnya)
Tumbuh Positif (meningkat dari bulan sebelumnya)

Kinerja ekspor Jepang mengalami rebound untuk pertama kalinya sejak November 2018. Berdasarkan negara tujuan utama, kenaikan
ekspor Jepang ke Tiongkok yang mencapai double digit, terutama untuk produk plastik, nonferrous metals, dan raw material, diikuti
peningkatan ekspor Jepang ke Korea Selatan, dan Hong Kong. Sebaliknya, ekspor Jepang ke AS dan EU mengalami penurunan.
Berdasarkan produk, rebound didorong oleh ekspor bahan makanan, raw material, dan produk kimia. Sementara itu, penurunan ekspor
terjadi pada produk manufaktur, alat pengangkutan, dan bahan bakar mineral. Dari sisi impor, tercatat masih terkontraksi dan menandai
penurunan selama 20 bulan berturut – turut, karena permintaan domestik masih tertekan akibat Pandemi COVID-19.
Sumber: CEIC Data, diolah
www.indonesiaeximbank.go.id
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Aktivitas Ekspor & Impor di Negara Tujuan Ekspor Utama (2)
Kontraksi ekspor dan impor mulai membaik, seiring dengan permintaan global yang pulih secara
bertahap. Thailand dan Vietnam mencatatkan kenaikan ekspor dan impor di posisi terkini.
Ekspor Filipina kembali terkontraksi
setelah mengalami rebound, didorong
oleh ekspor ke Tiongkok yang menurun.
Berdasarkan produk, ekspor barang
elektronik,
Personal
Protective
Equipment (PPE), dan medical supplies
meningkat. Sedangkan, ekspor produk
pertanian turun tajam, akibat siklon
tropis yang menghantam Filipina,
sehingga menyebabkan banjir, longsor,
dan angin kencang. Sementara itu,
impor masih terkontraksi dengan laju
lebih lambat. Filipina mengurangi
pembelian bahan konstruksi secara
signifikan pada Desember lalu.

Merah
Oranye
Kuning
Hijau

Tumbuh Negatif (turun dari bulan sebelumnya)
Tumbuh Negatif (tapi lebih baik/tidak seburuk dibandingkan bulan sebelumnya)
Tumbuh Positif (tapi melambat dari bulan sebelumnya)
Tumbuh Positif (meningkat dari bulan sebelumnya)

Ekspor Malaysia di bulan November naik dan menandai kenaikan ekspor
selama 3 bulan berturut – turut, didorong oleh peningkatan penjualan ke
negara tujuan utama seperti AS, Singapura, Tiongkok, dan Hong Kong.
Berdasarkan produk, ekspor barang manufaktur yang berkontribusi
sebesar 88,1% dari total ekspor Malaysia tercatat meningkat, terutama
didukung oleh penjualan produk listrik dan elektronik, diikuti produk
karet, Solid-State Storage Devices (SSD) dan produk kayu. Ekspor barang
pertanian juga meningkat, didorong oleh minyak sawit dan produk
berbasis minyak sawit. Sebaliknya, ekspor barang tambang terus
melemah, karena permintaan dan harga di pasar global yang masih
tertekan. Sementara itu, impor mengalami kontraksi dengan laju semakin
dalam, disebabkan penurunan yang terjadi pada seluruh kelompok barang
yaitu barang modal, barang setengah jadi, dan barang konsumsi.
Ekspor Singapura tercatat mengalami rebound, didorong oleh ekspor
produk elektronik akibat low base effect. Pada Desember 2020, penjualan
produk elektronik seperti integrated circuit dan suku cadang komputer
meningkat, seiring dengan prosess digitalisasi yang semakin cepat. Selain
itu, ekspor juga didukung kenaikan penjualan produk non – elektronik,
seperti mesin , non – monetary gold, dan produk biomedis. Sementara itu,
ekspor Singapura ke AS melonjak, karena buyer AS mengalihkan pesanan
produk manufaktur dari Tiongkok ke Singapura, akibat ketegagan
perdagangan yang masih berlangsung. Dari sisi impor, kinerja tercatat
terkontraksi dengan laju lebih lambat.
www.indonesiaeximbank.go.id
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Ekspor Thailand secara mengejutkan
mengalami rebound, didorong oleh
permintaan eksternal yang mulai pulih,
kecuali untuk sektor pariwisata yang
masih terkendala oleh kebijakan
pembatasan perjalanan antar negara.
Kinerja ekspor Thailand ke depan
diperkirakan masih akan mengalami
fluktuasi,
karena
pemulihan
permintaan global belum merata.
Selain itu, ekspor jasa, terutama
pariwisata diprediksi masih akan
menahan pemulihan ekspor Thailand
secara
keseluruhan,
dipicu
ketidakpastian
distribusi
vaksin.
Sementara itu, impor juga rebound,
didukung oleh konsumsi dari kelompok
rumah tangga yang mulai pulih.
Ekspor Vietnam kembali mencatatkan
peningkatan, didorong oleh tingginya
permintaan terhadap produk ekspor
utama seperti barang elektronik,
komputer dan bagian – bagiannya, kayu
dan produk kayu, beras, dan seafood
menjelang Natal dan Tahun Baru 2021.
Selain itu, perusahaan – perusahaan di
Vietnam juga memanfaatkan Free
Trade Agreement (FTA) yang telah
dimiliki secara efisien. Sementara itu,
aktivitas impor juga mengalami
peningkatan, salah satunya ditopang
oleh impor ferrous scrap (besi tua)
sebagai bahan baku produksi baja.
(021) 39503600
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Perkembangan Harga Dunia Komoditas Ekspor Indonesia
Perkembangan harga komoditas global selama sebulan terakhir (periode 15 Desember 2020 – 15
Januari 2021) secara umum berada dalam tren yang meningkat baik secara point-to-point maupun
rata-rata yang terutama dipicu oleh melonjaknya permintaan di tengah berkurangnya persediaan.
Tabel Perkembangan Harga Dunia Komoditas Ekspor Indonesia
Keterangan

Cocoa
USD/
Metric Ton
2.527
2.541

Satuan

Coffee
cents/
lb
128
125

Palm Oil
MYR/
Metric Ton
3.815
3.740

Rubber
JPY/
Kg
314
253

Tin
USD/
Metric Ton
21.100
19.695

15 Jan 2021
15 Des 2020
Rata-rata
2.539
125
3.832
276
20.492
(15 Des 2020 s.d 15 Jan 2021)
Rata-rata
2.642
120
3.561
249
19.008
(15 Nov 2020 s.d 15 Des 2020)
Q1-2021 (F)
2.580
113
3.450
19.500
Q2-2021 (F)
2.563
115
3.380
19.500
Q3-2021 (F)
2.543
126
3.200
19.625
Q4-2021 (F)
2.548
128
3.088
19.500
Note:
Turun dibandingkan bulan (data historis)/triwulan (data proyeksi) sebelumnya
Naik dibandingkan bulan (data historis)/triwulan (data proyeksi) sebelumnya
Tetap dibandingkan bulan (data historis)/triwulan (data proyeksi) sebelumnya

Growth Ekspor Indonesia (%yoy)
Growth IHKE (2013=100) (Batubara, CPO, Karet Alam,
Tembaga, Timah, Besi & Baja, Nikel, Emas)

40,00
21,59

20,00

9,43

0,00
-20,00

Jun-20

Nov-20

Jan-20

Aug-19

Mar-19

Oct-18

May-18

Dec-17

Jul-17

Feb-17

Apr-16

Sep-16

Jun-15

Nov-15

-40,00

Jan-15

Copper
USD/
Metric Ton
7.949
7.783

Gold

17.334

7.901

1.879

49,5

82,0

2,63

16.391

7.500

1.838

44,8

69,7

2,67

16.733
17.000
17.017
17.225

7.600
7.500
7.496
7.400

1.900
1.950
1.950
1.900

USD/t oz

1.830
1.852

Oil Price-WTI
Coal
USD/
USD/
Metric Ton
Bbl
52,4
87,4
47,6
79,5

Natural Gas
USD/
M N BTU
2,74
2,68

45,0
70,0
2,90
48,0
62,0
2,68
50,0
57,5
2,70
51,0
57,5
2,85
Data proyeksi harga karet tidak tersedia

Komoditas Pertanian
Harga komoditas pertanian khususnya harga minyak sawit dan
karet terus mengalami peningkatan.

Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI) vs
Pertumbuhan Ekspor

60,00

Nickel
USD/
Metric Ton
18.007
17.577

Harga komoditas minyak sawit pada posisi 15 Januari 2021 mencapai
MYR3.815/MT, naik sebesar 2,01% secara ptp dari MYR3.740/MT pada
posisi 15 Desember 2020. Harga minyak sawit terus menguat didorong
oleh adanya penurunan produksi khususnya di Malaysia karena
kurangnya tenaga kerja dan bencana banjir, serta adanya peningkatan
harga minyak kedelai dunia. Pada triwulan I 2021, harga minyak sawit
global diproyeksikan akan berada di kisaran MYR3.561/MT.
Harga komoditas karet pada posisi 15 Januari 2021 mencapai
JPY314/Kg, melonjak pesat sebesar 24,11% secara ptp dibanding harga
pada posisi 15 Desember 2020 yang mencapai JPY253/Kg. Kenaikan
harga karet terutama dipicu oleh rilis data pertumbuhan ekonomi yang
terus membaik di Tiongkok sehingga memberikan harapan akan
meningkatnya permintaan karet dari negara konsumen terbesar di
dunia tersebut, serta adanya lonjakan permintaan sarung tangan karet
terutama untuk keperluan medis.

Komoditas Logam
Data perekonomian yang terus membaik dari Tiongkok selaku konsumen logam industri terbesar di dunia menjadi faktor utama
yang menyebabkan menguatnya harga komoditas logam.
Harga komoditas tembaga pada posisi 15 Januari 2021 tercatat sebesar USD7.949/MT, naik sebesar 2,14% secara ptp dari USD7.783/MT
pada posisi 15 Desember 2020. Harga tembaga global melonjak seiring dengan ketatnya pasokan di tengah tingginya permintaan
khususnya dari Tiongkok. Harga tembaga global pada triwulan I 2021 diproyeksikan akan akan mencapai USD7.600/MT.
Harga komoditas nikel mencapai USD18.007/MT pada posisi 15 Januari 2021, meningkat sebesar 2,45% secara ptp dibandingkan posisi 15
Desember 2020 yang mencapai USD17.577/MT. Harga nikel global terdorong oleh faktor perbaikan ekonomi Tiongkok, dimana Tiongkok
juga berencana untuk meningkatkan konsumsi nikel untuk kendaraan listrik dan pembuatan stainless steel. Pada triwulan I 2021, harga
nikel global diperkirakan akan berada di kisaran USD16.733/MT.

Komoditas Energi
Harga komoditas energi berupa minyak mentah menguat dipicu oleh optimisme paket stimulus Amerika Serikat (AS) sehingga
dapat meningkatkan permintaan bahan bakar, sedangkan harga batubara pun turut melonjak karena prospek permintaan yang
meningkat terutama dari Tiongkok selaku salah satu konsumen dan importir batubara terbesar di dunia.
Harga komoditas minyak WTI pada pada posisi 15 Januari 2021 tercatat sebesar USD52,4 per barel, menguat sebesar 9,95% secara ptp
dibandingkan posisi 15 Desember 2020 yang sebesar USD47,6 per barel. Harga minyak dunia menguat dipicu oleh optimisme paket
stimulus Amerika Serikat (AS) sehingga dapat meningkatkan permintaan bahan bakar. Harga minyak WTI diestimasikan akan berada di
kisaran USD45,0 per barel pada triwulan I 2021.
Harga komoditas batubara mencapai USD87,4/MT pada posisi 15 Januari 2021, meningkat sebesar 9,94% secara ptp dari USD79,5/MT
pada posisi satu bulan sebelumnya. Kenaikan harga batubara global tersebut masih diakibatkan oleh prospek permintaan yang meningkat
terutama dari Tiongkok selaku salah satu konsumen dan importir batubara terbesar di dunia. Pada triwulan I 2021 ini, harga batubara
global diproyeksikan akan berada di kisaran USD70,0/MT.
Sumber: Bloomberg, diolah
www.indonesiaeximbank.go.id
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Highlight Perkembangan COVID-19, Aktivitas Konsumsi &
Investasi Indonesia

Kasus positif COVID-19 Indonesia hingga 17 Januari 2021 tercatat sejumlah 907.929 yang menyebar di
seluruh provinsi, dengan rata-rata penambahan 11.415 orang per hari dalam seminggu terakhir (periode 11 17 Januari 2021).
Adapun DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mencatatkan tren kasus positif yang tinggi dalam seminggu terakhir (periode 11 - 17
Januari 2021), masing-masing sebesar 3.035 (DKI Jakarta), 2.145 (Jawa Barat), dan 1.598 (Jawa Tengah).

Grafik Rata-Rata Peningkatan
Kasus Harian per Provinsi*

Tren Penambahan Kasus Positif Terinfeksi
COVID-19 Per Hari
Sumatera
1 Aceh
2 Sumatera Utara
3 Sumatera Barat
4 Riau
5 Jambi
6 Sumetera Selatan
7 Bengkulu
8 Lampung
9 Bangka Belitung
10 Kepulauan Riau

806
21
89
156
148
49
78
29
133
68
35

Sulawesi
1 Sulawesi Utara
2 Sulawesi Tengah
3 Sulawesi Selatan
4 Sulawesi Tenggara
5 Gorontalo
6 Sulawesi Barat

1,024
124
141
646
62
15
35

Jawa
1 DKI Jakarta
2 Jawa Barat
3 Jawa Tengah
4 DI Yogyakarta
5 Jawa Timur
6 Banten

8,259
3,035
2,145
1,598
286
966
228

Kalimantan
1 Kalimantan Barat
2 Kalimantan Tengah
3 Kalimantan Selatan
4 Kalimantan Timur
5 Kalimantan Utara

756
30
78
92
443
112

Bali & Nusa Tenggara
1 Bali
2 Nusa Tenggara Barat
3 Nusa Tenggara Timur

426
294
58
74

Maluku & Papua
1 Maluku
2 Maluku Utara
3 Papua Barat
4 Papua

143
28
25
26
64

Sumber: CEIC, diolah
Note: *Periode 11 – 17 Januari 2021
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Aktivitas Konsumsi

Aktivitas Manufaktur

Beberapa sub-kelompok barang mengalami penurunan
penjualan ritel dibandingkan bulan sebelumnya secara
pertumbuhan yoy, didorong oleh masih belum meningkatnya
aktivitas konsumsi yang signifikan. Masyarakat terlihat masih
cenderung memprioritaskan berbelanja kebutuhan mendasar.
Kontraksi paling dalam terjadi pada subkelompok Pakaian , diikuti
oleh Barang Seni & Alat Telekomunikasi.

Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur
Indonesia pada bulan Desember 2020 berada
di level 51,3, ekspansi menguat dari bulan
sebelumnya yang sebesar 50,6.
Pertumbuhan pesanan baru menguat meski
masih terdapat laporan hambatan pada rantai
pasok yang mengarah pada penundaan
pengiriman sehingga menyebabkan kelangkaan
bahan baku dan peningkatan biaya input. Di sisi
lain, masih terjadi pengurangan tenaga kerja
karena masih terdapat keluangan kapasitas.

-12,2
Des-20
-14,2
Nov-20

-38,4
Des-20
-34,0
Nov-20
-27,8
Des-20
-23,8
Nov-20

-12,3
Des-20
IPR:
BBM
Kendaraan

IPR:
Alat TeleKomunikasi

-38,6
Des-20

IPR:
Produk
Makanan

-20,0
Des-20
-21,3
Nov-20

IPR:
Kendaraan
Keterangan

Growth (% yoy)
-16,3
-20,7
Nov-20
Des-20
Total Indeks
Penjualan Ritel
(IPR)

IPR:
Alat Rumah
Tangga

-41,0
Nov-20

-6,5
Nov-20

IPR:
Barang
Seni

Tumbuh Negatif
(tapi lebih baik/tidak seburuk
dibanding bulan sebelumnya)
Tumbuh Positif
(naik dari bulan
sebelumnya)

-51,0
Nov-20
-57,3
Nov-20
-60,9
Des-20

IPR:
Pakaian

PMI
(threshold Ekspansi>50)

Tumbuh Negatif
(turun dari bulan sebelumnya)

-55,9
Des-20

50,6
Nov-20

IPR:
Barang
Lainnya

51,3
Des-20

Sumber: (i) Bank Indonesia; (ii) CEIC Data (iii) www.markiteconomics.com, diolah
www.indonesiaeximbank.go.id
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Perkembangan Ekspor Indonesia
Ekspor bulan Desember 2020 tercatat menjadi yang tertinggi di sepanjang tahun, terutama didorong oleh
meningkatnya harga komoditas ekspor andalan Indonesia, khususnya Batubara dan Minyak Sawit. Berdasarkan
tujuan, ekspor ke Tiongkok mengalami peningkatan tajam sepanjang tahun 2020.

Perkembangan Ekspor Indonesia

Keterangan
= Tumbuh negatif (turun dari bulan sebelumnya)

= Tumbuh negatif (tidak seburuk bulan sebelumnnya, tetap di zona negatif)

= Tumbuh positif (melambat dari bulan sebelumnya)

Produk Non-Migas

Nilai ekspor nonmigas pada Desember 2020 tercatat mencapai USD16,54 miliar,
melonjak sebesar 8,39% secara mtm dari November 2020 (USD15,26 miliar) dan
14,63% secara yoy dibandingkan Desember 2019 (USD14,43 miliar).
Secara kumulatif 2020, produk non-migas berkontribusi 94,91% atau setara USD155
miliar, turun tipis di level -0,57% yoy dibandingkan periode yang sama di tahun
sebelumnya. Penurunan terbesar ekspor nonmigas selama periode Januari-Desember
2020 dibandingkan periode Januari-Desember 2019 dialami oleh produk Bahan Bakar
Mineral (turun 22,16% yoy) yang dipicu oleh menurunnya ekspor Batubara. Sedangkan
peningkatan terbesar terdapat pada produk Besi dan Baja (naik 46,84% yoy) akibat
meningkatnya permintaan, terutama dari Tiongkok.

Growth Nilai Ekspor %yoy

Secara kumulatif 2020, produk migas berkontribusi sebesar
5,09% dari total nilai ekspor, atau setara USD8,31 miliar,
terkontraksi di level -29,52% yoy dibandingkan periode JanuariDesember 2019 (USD11,79 miliar). Hal ini tidak terlepas dari
faktor penurunan harga minyak mentah yang signifikan.

Growth Nilai Ekspor %mtm
14,63% 20%

20.000
15.000

8,39%0%

10.000
-20%

5.000
12/2020

11/2020

10/2020

09/2020

08/2020

07/2020

06/2020

05/2020

04/2020

03/2020

02/2020

01/2020

-40%

12/2019

0

Persen (%)

Juta USD

Nilai ekspor migas pada Desember 2020 mencapai USD1,02
miliar, melonjak sebesar 33,66% mtm dibandingkan November
2020 (USD762,2 juta), namun secara tahunan masih terkontraksi
cukup dalam di level -10,10% yoy dari Desember 2019 (USD1,13
miliar).

Ekspor Nonmigas Berdasarkan Sektor Ekonomi

Perkembangan Ekspor Indonesia
Exports: fob

= Tumbuh positif (meningkat dari bulan sebelumnnya)

Produk Migas

Berdasarkan negara tujuan, secara umum ekspor bulan Desember 2020 menuju negara tujuan utama mengalami peningkatan, dengan
pertumbuhan ekspor yang tertinggi khususnya menuju Tiongkok, yaitu sebesar 43,37% yoy.

Pertumbuhan 10 Produk Ekspor Nonmigas Terbesar
Jan-Des 20 %yoy

Dec-20 %mtm
17,50%
11,23%

Lemak dan minyak hewan/nabati (15)
Bahan bakar mineral (27)

-22,61%

Mesin dan perlengkapan elekrik (85)

Pakaian dan aksesorisnya (bukan rajutan)…
Pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (61)
Pupuk (31)
Bahan kimia anorganik (28)
Ikan dan udang (03)
Kapal, perahu, dan struktur terapung (89)
-74,70%
Besi dan Baja (72)
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS
www.indonesiaeximbank.go.id

-18,74%

-10,89%
-22,29%
-19,97%
-21,84%
-8,04%
-13,93%
-6,06%

Indonesia Eximbank

14,46%
2,46%
12,70%

33,68%
25,62%
19,22%

7,50%

46,84%

Indonesia Eximbank

Pertumbuhan Ekspor ke Negara Tujuan Utama
Dec-20 %yoy

Jan-Des 20 %yoy

Tiongkok
AS
Uni Eropa

4,58%

-1,08%

-9,86%

Jepang

-6,74%

India -12,83%
-4,98%
Singapura -9,58%
-8,83%

Korea Selatan

-8,05%

Eximbank_ID

7,32%
6,39%

27,03%

Malaysia

Thailand
-16,76%
Taiwan

43,37%

15,59%
11,95%

8,47%
23,60%

-1,38%
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Perkembangan Impor Indonesia
Kinerja impor bulan Desember 2020 kembali melonjak sebesar 14% secara mtm, didorong oleh meningkatnya
impor migas dan nonmigas. Dengan demikian neraca perdagangan secara kumulatif (Januari-Desember 2020)
tercatat surplus sebesar USD21,74 miliar.
Perkembangan Impor Indonesia

Keterangan
= Tumbuh positif (melambat dari bulan sebelumnya)

= Tumbuh negatif (tidak seburuk bulan sebelumnnya, tetap di zona negatif)

= Tumbuh negatif (turun dari bulan sebelumnya)

= Tumbuh positif (meningkat dari bulan sebelumnnya)

Produk Non-Migas

Produk Migas

Nilai impor migas pada Desember 2020 mencapai USD1,48 miliar, meningkat
sebesar 36,57% mtm dibandingkan impor November 2020 (USD1,09
miliar), namun masih turun drastis di level -30,54% yoy dibandingkan
Desember 2019 (USD2,13 miliar).

Nilai impor nonmigas pada Desember 2020 tercatat sebesar USD12,96
miliar, meningkat sebesar 11,89% mtm dibandingkan November 2020
(USD11,58 miliar) dan naik tipis sebesar 4,71% yoy dibandingkan Desember
2019 (USD12,37 miliar).

Kontribusi produk migas terhadap total nilai impor 2020 adalah 10,07%
atau setara USD14,26 miliar, terkontraksi cukup dalam di level -34,86% yoy
dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Kontribusi produk nonmigas sendiri terhadap total nilai impor sepanjang
periode 2020 adalah sebesar 89,93% atau setara USD127,31 miliar.

Pada Desember 2020, impor Barang Konsumsi, Bahan Baku/Penolong dan Barang Modal kembali bertumbuh positif secara mtm, sehingga mengonfirmasi
aktivitas ekonomi dalam negeri yang terus meningkat di akhir tahun 2020. Tiga komoditas impor utama di sektor nonmigas yang mengalami peningkatan
terbesar di Desember 2020 secara mtm, , diantaranya: Bahan Bakar Mineral (105,35% mtm); Ampas/Sisa Industri Makanan (41,77% mtm); serta Besi dan
Baja (14,71% mtm). Secara umum, nilai impor bulan Desember 2020 dari negara asal utama masih terkontraksi, namun terdapat peningkatan impor dari
beberapa negara utama, diantaranya: Tiongkok (9,09% yoy), Korea Selatan (30,88% yoy), Malaysia (7,28% yoy), AS (0,71% yoy) dan India (0,51% yoy).

Impor berdasarkan Penggunaan Barang

Perkembangan Impor Indonesia
Imports: cif

Growth Nilai Impor %yoy

Growth Impor %mtm

20.000

40%
14,00% 20%

-20%
5.000

-40%

Pertumbuhan 10 Produk
Impor Nonmigas Terbesar
Jan-Des 20 %yoy
Mesin dan peralatan mekanis (84)

-5,15%
10,98%
14,71%

-6,66%
-14,85%
9,87%
41,77%

Perangkat optik, fotografi,
sinematografi, medis (90) -29,75%
Logam mulia dan perhiasan/permata
-39,68%
(71)
Bahan bakar mineral (27)

12/2020

Tiongkok

12,48%

Ampas/sisa industri makanan (23)

11/2020

Jan-Des 20 %yoy

Dec-20 %mtm

Besi dan Baja (72) -34,07%
Serealia (10)

Pertumbuhan Impor Nonmigas
dari Negara Tujuan Utama

-18,68%

Mesin dan perlengkapan elektrik (85)

10/2020

09/2020

08/2020

07/2020

06/2020

05/2020

04/2020

03/2020

02/2020

01/2020

-60%

12/2019

0

Dec-20 %yoy
9,09%

-4,52%
105,35%

-4,62%
-13,82%
Aluminium dan barang dari padanya -25,16%
-14,35%
(76)

India

Biji dan buah mengandung minyak (12)

Taiwan

21.739

2.564

2.101
-463

30,88%
Total

-5.948
Migas

Nonmigas

Secara kumulatif (Januari – Desember 2020),
neraca perdagangan surplus USD21,74 miliar,
yang dikontribusikan oleh surplus nonmigas
sebesar USD27,69 miliar, sementara neraca
migas tercatat defisit sebesar USD5,95 miliar.

7,28%

-8,79%

Jan-Des 2020

0,71%

-11,16%

Thailand -31,52%
-23,34%
-17,38%
Malaysia

4,71%

Dec-20

27.687

-11,77%

Jepang -31,97%
-20,62%
-11,07%
Uni Eropa
-6,40%
-14,28%
Singapura
-11,95%
-7,56%
AS
Korea Selatan

1,14%

Neraca Perdagangan

Juta USD
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Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS
www.indonesiaeximbank.go.id
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