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Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020-2021

Sumber: World Bank, ADB, dan IMF (2020)

2020: -3,5% s/d 2,1%

2021: 5,2% s/d 5,6%

2020: 2,5%
2021: 5,0%

2020: 0,5%
2021: 8,2%

Perekonomian & Perdagangan Indonesia
Indonesia berada di ambang resesi, pertumbuhan yoy:
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)



Perdagangan Indonesia dan Perjanjian
Perdagangan Bebas

Ekspor utama Indonesia per tahun 2018:

• briket batubara (US$ 22,1 miliar),
• minyak sawit (US$ 16,7 miliar),
• gas bumi (US$ 10,8 miliar),
• minyak mentah (US$ 5,52 miliar), dan
• karet (US$ 4,41 miliar).

Impor utama Indonesia per tahun 2018:

• minyak mentah rafinasi (US$ 16,1 miliar),
• minyak mentah (US$ 8,32 miliar),
• suku cadang kendaraan (US$ 3,83 miliar), 
• telepon (US$ 3,33 miliar), dan
• petroleum gas (US$ 2,67 miliar).

Indonesia tergabung dalam kebijakan pasar bebas antar
negara anggota ASEAN dan 8 perjanjian perdagangan
bilateral:

Indonesia-Japan EPA Indonesia-Pakistan PTA Indonesia-Palestine 
Trade Facilitation for 

Certain Products

Indonesia-Chile CEPA 
(Trade in Goods)

Indonesia-Australia 
CEPA

Indonesia EFTA-CEPA* Indonesia-Mozambique 
PTA*

Indonesia-Korea CEPA*

* Masih dalam tahap ratifikasi, ditargetkan rampung tahun 2020



Perdagangan Indonesia dan Perjanjian
Perdagangan Bebas

Selain itu, pemerintah masih bernegosiasi
untuk 8 perjanjian, salah satunya dengan
Uni Eropa, dan telah mengidentifikasi 15
potensi perjanjian perdagangan bebas
lainnya.

Mengapa FTA menjadi penting?

• Meningkatkan arus investasi
• Membuka pasar untuk produk ekspor
• Mengurangi hambatan perdagangan

antarnegara baik yang berupa
pengurangan/eliminasi tariff serta
pengurangan hambatan non-tariff.



Hambatan Ekspor: Proteksionisme Perdagangan

Di tengah kondisi global saat ini,
target pemerintah untuk subtitusi
impor bahan baku hingga 35% senilai
US$82 milyar per tahun 2022, perlu
diimbangi kebijakan strategis.

Penelitian yang dilakukan oleh
Ekonom NBER dan CEPR, Melitz
(2007) menemukan bahwa
liberalisasi perdagangan akan
mendorong pelaku usaha untuk
berinovasi agar dapat memasarkan
produknya ke pasar internasional
melalui ekspor.

Pemberlakuan tariff oleh
negara mitra dagang

Kewajiban lisensi impor dari
negara mitra dagang

Technical Barriers & Sanitary 
and Phytosanitary Measures



Rekomendasi

Memiliki perjanjian perdagangan tidak cukup, perlu langkah
strategis untuk optimalisasi manfaat. Termasuk di dalamnya
untuk mendorong ekspor dengan peningkatan:

kualitas
produk

branding
sistem
logistik

sistem
pembayaran

business 
matching

ketersediaan
bahan baku

Kebijakan

proteksionisme

perdagangan

Merespon pola perdagangan global yang
cenderung bersifat proteksionis, sebaiknya
pemerintah menghindari perilaku serupa
khususnya terkait dengan impor bahan
pangan, bahan baku industri, serta alat-alat
kesehatan.




