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Perkembangan situasi ekonomi dan geopolitik dunia menunjukkan keadaan yang tidak baik-

baik saja. Pemulihan pasca Covid-19 yang masih terus berjalan, masih memanasnya Perang 

Rusia dengan Ukraina, perubahan iklim, penurunan pasokan pangan dan energi di pasar 

global, inflasi tinggi di beberapa negara maju, peningkatan tingkat bunga, hingga penurunan 

nilai tukar rupiah menjadi indikasi tantangan dunia yang semakin kompleks dan menjadi 

perhatian serius karna jika terjadi berkepanjangan akan berpotensi memicu adanya krisis 

ekonomi global di Tahun 2023. Banyak pihak, diantaranya Bank Dunia dan Dana Moneter 

Internasional (IMF), memproyeksikan bahwa beberapa negara besar di dunia seperti Amerika 

Serikat, Eropa, dan negara ekonomi maju lainnya akan mengalami perlambatan ekonomi 

terdalam, bahkan berpotensi masuk ke jurang resesi 2023. Negara berkembang di asia, 

termasuk Indonesia, diprediksi tidak akan mengalami perlambatan ekonomi yang serius, 

namun demikian tentunya perlambatan ekonomi pada negara-negara besar dapat berpotensi 

membawa efek berantai pada negara berkembang. Hal tersebut perlu direspons melalui 

langkah-langkah antisipasi agar tidak mencelakai atau menurunkan daya pemulihan ekonomi 

nasional yang saat ini terus diakselerasi. 

 

Sektor industri agro merupakan sektor unggulan bagi Indonesia. Industri agro tercatat 

mengalami pertumbuhan sebesar 2,64% pada Triwulan Ketiga Tahun 2022, dengan porsi 

hingga sebesar 50,49% dari total PDB sektor pengolahan non migas. Hal tersebut 

menunjukkan pentingnya sektor industri agro dalam perekonomian Indonesia. Oleh 

karenanya, perhatian khusus pada industri agro apabila terjadi krisis ekonomi global perlu 

dilakukan. 

 

Dalam perkembangannya, Sektor Industri agro nasional tentunya memiliki keterkaitan dengan 

situasi ekonomi global. Dari segi perdagangan, ekspor produk industri agro memiliki nilai 

ekspor hingga US$51,4 Milyar hingga bulan September 2022, dengan nilai impor sebesar 

US$17,05 Milyar. Mitra utama ekspor produk industri agro adalah China, Amerika Serikat, 

India, Malaysia, Pakistan, Filipina, Vietnam hingga Belanda dengan produk utama ekspor 

diantaranya adalah Minyak Kelapa Sawit dan turunannya, Pulp dan Kertas, Crumb Rubber, 

Furnitur dari Kayu, Hasil Olahan Perikanan, dan Olahan Kakao. Sementara, negara mitra 

impor produk industri agro adalah China, Amerika Serikat, India, Brazil, Argentina, Australia, 

Thailand, New Zealand, Singapore, hingga Malaysia dimana produk utama impornya adalah 

Makanan Olahan Lainnya, Olahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Kertas dan Papan Kertas 



Bergelombang, Olahan Produk Susu Lainnya, dan Tembakau Olahan. Dengan melihat sekilas 

data tersebut, maka apabila krisis ekonomi global terjadi maka dampaknya tentu akan 

dirasakan juga oleh industri agro di Indonesia. 

 

POTENSI DAMPAK TERHADAP SEKTOR INDUSTRI AGRO 

 

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait potensi dampak dari krisis ekonomi global 

di sektor industri agro adalah (1) potensi Kenaikan Biaya Produksi Akibat dari Kenaikan Biaya 

Energi, Kenaikan Harga Bahan Baku Terutama Bahan Baku Impor, serta Kenaikan Biaya 

Logistik; (2) potensi Penurunan Permintaan Ekspor dari Negara Maju; (3) potensi Peningkatan 

Daya Saing Ekspor Produk Industri Agro Berbahan Baku Lokal; (4) potensi Penurunan Daya 

Beli Masyarakat; dan (5) kecenderungan Investor untuk Menunda realisasi Investasinya. 

 

Saat ini, harga energi dan komoditas masih dalam trend naik. Harga energi utamanya 

dipengaruhi oleh ekskalasi perang Rusia dan Ukraina yang mendisrupsi pasokan energi di 

Eropa yang kemudian juga berdampak secara global. Di sisi lain, kenaikan harga energi 

konvensional juga berdampak pada permintaan energi berbasis nabati. Hal ini terlihat dari 

harga minyak nabati yang juga ikut merangkak naik seiring dengan naiknya harga minyak 

dunia. Kenaikan harga energi juga akan berimbas pada kenaikan biaya logistik, terutama 

akibat dari naiknya harga Bahan Bakar Minyak. 

 

Industri agro tidak terlepas dengan dinamika rantai pasok global, terutama dalam rangka 

memenuhi bahan baku industri agro. Beberapa bahan baku yang berpotensi terdampak 

dengan krisis ekonomi adalah Gandum, Susu, Gula dan Jagung untuk pangan.  

 

Gandum - Indonesia mengimpor gandum hingga US$ 5,6 Milyar (2021) dari beberapa negara 

antara lain Australia, Ukraina dan Kanada. Gandum tersebut dimanfaatkan untuk industri 

tepung terigu dan turunannya. Harga gandum masih mengalami tren kenaikan yang dipicu 

oleh larangan ekspor gandum oleh India sejak bulan Mei 2022 dan masih berlanjutnya konflik 

Rusia – Ukraina sehingga mempengaruhi suplai gandum dunia.  

 

Gula - Dalam rangka memenuhi kebutuhan gula nasional, baik konsumsi maupun sebagai 

bahan baku industri, industri gula masih membutuhkan impor bahan baku dalam bentuk raw 

sugar dengan nilai mencapai US$2,4 Milyar (2021). Negara utama asal impor antara lain 

berasal dari India, Australia, Thailand, dan Brasil. Harga gula internasional telah mengalami 

kenaikan dari USD 405/ton pada awal Tahun 2020 menjadi USD 515/ton pada akhir Oktober 

2022, atau naik sebesar 27,16%. Disamping itu India mengeluarkan larangan/pembatasan 



ekspor raw sugar dari India sejak bulan Mei 2022 sehingga berpotensi mengganggu stok gula 

nasional. 

 

Susu - Pasokan susu segar dalam negeri masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri, masih sekitar 80 % bahan baku susu masih harus dipenuhi dari 

impor. Untuk menutup kekurangan pasokan susu, diperlukan importasi dari beberapa negara 

utama antara lain Australia, New Zealand, Eropa dan Amerika Serikat. Nilai impor susu tercatat 

mencapai US$1,02 Milyar (2021) yang digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan 

susu. Merebaknya penyakit Mulut dan Kuku juga menjadi tantangan tersendiri karena telah 

menyebabkan penurunan pasokan bahan baku susu segar dalam negeri sekitar 30-40 persen. 

Harga bahan baku susu impor juga telah mengalami peningkatan 24,9 % (y-o-y Juni 2022). 

 

Krisis ekonomi global juga akan berdampak pada menurunnya permintaan secara global. 

Namun di sisi lain, krisis juga biasanya memicu terjadinya price commodity boom atau 

kenaikan harga atas berbagai barang komoditas dan tentunya juga berdampak pada produk 

turunannya. Industri yang berpotensi terdampak utamanya yang memiliki ekspor ke negara 

yang berpotensi terdampak perlambat pertumbuhan ekonomi seperti amerika serikat, uni 

eropa, jepang. Selain itu, dampak lainnnya juga akan berakibat pada komoditas unggulan 

Indonesia dan produk turunannya seperti kelapa sawit, kayu, karet, ikan yang perlu 

dioptimalkan peluangnya. Dengan demikian, secara singkat beberapa produk industri agro 

yang berpotensi terdampak adalah produk sawit dan turunannya, pulp dan kertas, crumb 

rubber, furniture, dan olahan perikanan. 

 

Produk sawit dan turunannya – Produk sawit dan turunannya merupakan ekspor utama dari 

industri agro, baik berupa oleofood, oleokimia maupun bioenergy.  Negera tujuan ekspor sawit 

Indonesia antara lain adalah India, China, Pakistan, Bangladesh, Amerika Serikat, dan 

Malaysia. Potensi ekspor sawit dan turunannya sangat tinggi, akan tetapi kenaikan permintaan 

minyak nabati di pasar global berpotensi mengurangi pasokan CPO ke pasar dalam negeri 

sehingga perlu kehatia-hatian dalam menentukan kebijakan sedemikian sehingga kebutuhan 

CPO di dalam negeri juga bisa dapat terpenuhi. Era energi bersih global meningkatkan 

peluang pasar ekspor biomassa sawit (mentah dan olahan) sebagai sumber energi primer, 

termasuk pasar dalam negeri (cangkang, briket tandan kosong sawit, dsb). Dengan demikian, 

peluang investasi industri pengolahan biomassa terbuka lebar. 

 

Pulp dan Kertas – Kebutuhan bahan baku kertas bekas untuk industri kertas  dalam negeri 

sekitar ± 7 juta ton (2021) dimana 50% masih dipenuhi dari impor.  Negara asal impor kertas 

bekas sebagai bahan baku antara lain dari Amerika Serikat sebesar 18,6% dan dari Eropa 

sebesar 26%. Saat ini uga terjadi kecenderungan penurunan nilai ekspor dari beebrapa 



negara seperti penurunan ekspor produk pulp ke negara Korea Selatan dan Turki, serta 

penurunan ekspor produk Kertas ke China, USA, Thailand, Vietnam, Filipina dan Taiwan. 

 

Karet Hulu (Crumb Rubber) – Indonesia merupakan produsen terbesar ke-2 dunia karet alam 

(karet hulu) dan pengekspor terbesar ke-2 dunia. Tercatat Indoensia mengkekspor Karet Hulu 

ke Ameriak Serikat pada 2021 sebesar USD 943 Juta (23,47%) dan ke Eropa sebesar USD 

657 Juta (16,36%). Sebagian besar bahan baku karet alam diserap oleh industri otomotif 

(Ban). Tahun 2021 harga komoditas karet turun rata-rata sebesar USD 1,7/Kg dan Tahun 2022 

di harga sekitar USD 1,3/Kg. 

 

Furniture – Produk furniture Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di pasar ekspor, baik 

yang berbahan baku kayu ataupun non kayu (rotan, bambu, dll). Ekspor Produk Furniture 54% 

(USD 1,37 Milyar) ditujukan ke pasar Amerika Serikat dan 23,8% ke pasar Eropa. 

 

Olahan Perikanan – Ekspor olahan perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,6%, 

dimana pada Tahun 2021 mencapai US$5,08 Milyar dengan rata-rata pertumbuhan 

pengolahan ikan beku mencapai 3,68% dengan pasar ekspor: China (34%), Jepang (10%), 

Thailand (17%), dan Uni Eropa (5%) serta ikan dalam kaleng 11,06% dengan pangsa pasar 

ekspor: Amerika Serikat (53%), Uni Eropa (13%), Jepang 12(%), dan Saudi Arabia (6%). 

Ketergantungan ketersediaan kaleng sebagai bahan baku sebagai bahan penolong industri 

perikanan dalam kaleng, dimana kaleng berkontribusi sebesar 60% dari biaya produksi. 

 

Ketika terjadi krisis ekonomi, maka inflasi yang tinggi akan memicu penurunan daya beli 

masyarakat, sedangkan suku bunga tinggi membuat ekspansi dunia usaha terhambat begitu 

juga dengan belanja rumah tangga. Berdasarkan pengalaman bahwa selama masa-masa sulit 

sebelumnya, seperti krisis 1998, krisis ekonomi 2008 dan masa pandemi Covid-19, kebijakan 

dan belanja pemerintah, UMKM dan kekuatan pasar dalam negeri menjadi modal dalam 

menghadapi krisis dengan memenafaatkan besarnya pasar dalam negeri dan menjaga tingkat 

konsumsi. 

 

Hingga Triwulan III Tahun 2022, invetasi industri agro tercatat sebesar Rp.104,02 Trilyun 

dimana invetasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing menyumbang sebesar Rp.51,65 

Trilyun dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp.52,36 Trilyun. Krisis ekonomi akan 

meningkatkan tingkat risiko investasi sehingga membuat investor untuk melakukan aksi wait 

and see atas rencana investasi, rencana ekspansi industri juga tentunya akan tertunda bahkan 

terhenti. Hal tersebut tentu tidak kita kehendaki karna untuk mengakselerasi pertumbuhan 

ekonomi, ke depan Indonesia perlu terus menarik invetasi lebih besar lagi.  

 



ANTISIPASI DAN MITIGASI ANCAMAN KRISIS EKONOMI GLOBAL 

Setelah mengetahui kemungkinan dampak dari krisis ekonomi global pada sektor industri 

agro, maka beberapa fokus antisipasi dan mitigasi dapat kita kerucutkan antara lain 

memastikan pemenuhan bahan baku industri agro, pegnuatan pasar dalam negeri dan 

pengembangan ekspor produk industri agro, melanjutkan substitusi impor pada produk-produk 

strategis terdampak krisis, peningkatan daya saing produk unggulan industri agro, serta 

menarik investasi asing. 

 

Jaminan Bahan Baku untuk Industri Agro – Bahan baku merupakan faktor yang paling 

penting dalam pengembangan industri agro. Ketersediaannya sangat mempengaruhi 

bagaimana industri tersebut bisa tumbuh dan berekspansi. Oleh karenanya, jaminan terhadap 

bahan baku industri wajib untuk dijaga untuk kelangsungan industri agro. Berbagai upaya yang 

dapat dilakukan antara lain dengan percepatan penetapan neraca komoditas terkait sektor 

industri agro seperti komoditas gula, daging, garam, daging, ikan, dan daging. Untuk 

mengantisipasi potensi terhambatnya sumber bahan baku di negara asal, perlu ditingkatkan 

Kerjasama dengan setiap negara produsen yang ada. Selain itu, untuk jangka Panjang, 

ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian perlu terus didorong untuk meningkatkan 

produktivitas hasil pertanian sehingga ketergantungan importasi dapat dikurangi secara 

bertahap.  

 

Penguatan Pasar DN dan Pengembangan Ekspor – Indonesia memiliki pasar dalam negeri 

yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat yang mencapai hingga 270 juta jiwa. 

Pasar yang besar ini harus dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya menjadikan Indonesia 

sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan juga sebagai basis produksi produk industri agro di 

tingkat regional. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah implementasi program 

peningkatan penggunanan produk dalam negeri (P3DN). Hal ini dilakukan dengan 

mengoptimalisasi belanja pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri. Berbagai 

program pemerintah seperti bantuan sosial, pengadaan meja bangku sekolah, pengadaan 

furniture kantor, pembangunan IKN, dan kegiatan pemerintah lainnya dapat diarahkan untuk 

menyerap sebesar-besarnya produk industri dalam negeri. Selain itu, perlu juga 

dikembangkan produk-produk berbahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan belanja 

pemerintah atau BUMN seperti barang dari karet (Dock Fender, Bantalan Rel Kereta, Bantalan 

jembatan, dll). 

 

Krisis ekonomi global juga berpotensi berdampak pada menurunnya permintaan global 

sehingga dapat menurunkan nilai ekspor. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan melakukan 

diversifikasi negara tujuan ekspor dan peningkatan akses pasar Luar Negeri serta 

menyediakan fasilitas promosi produk, terutama pada pasar non-tradisional. Walaupun 



demikian secara historis, beberapa komoditas unggulan juga justru berpotensi mengalami 

kenaikan nilai ekspor dalam kondisi krisis, seperti sawit dan turunannya, dan olahan ikan. 

 

Substitusi Impor – Krisis ekonomi juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat struktur 

industri agro. Salah satu yang strategis untuk dilakukan adalah pengembangan bahan baku 

alternatif, seperti tepung berbahan baku lokal (sagu, mocaf, dll) untuk mensubstitusi tepung 

terigu serta pengembangan kenaf sebagai bahan baku alternatif serat panjang.  Selain itu, 

untuk menjembatani pemanfaatan hasil pengembangan bahan baku alternatif dengan industri 

penggunanya dapat difasilitasi dengan business matching.  

 

Pengembangan energi berbasis agro juga memiliki potensi yang besar. Salah satu yang 

potensial adalah kelapa Sawit. Saat ini pengembangan berupa  Saat ini Biodiesel sawit B30 

telah berjalan dan akan ditingkatkan menjadi B40. Potensi lainnya adalah pengembangan 

sebagai biofuel dan juga biomassa sawit (cangkang dan tandan kosong sawit) untuk energi 

biomassa.  

 

Peningkatan Daya Saing Industri Agro – Daya saing industri tetnunya akan mengalami 

tekanan pada saat krisis, kompetisi antar negara, antar perusahaan, antra produk akan 

semakin tinggi. Oleh karenanya, daya saing industri agro wajib untuk ditingkatkan sehingga 

dapat beradapatasi Degnan meningkatnya tantangan di saat krisis ekonomi.  

Beberapa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri agro adalah degan 

melakukan restrukturisasi dan alih teknologi permesinan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi 

industri dan meningkatkan produktivitas industri agro. Beberapa program restrukturissasi 

sudah mulai dijalankan antara lain restrukturisasia industri furniture.  

 

Konflik Rusia-Ukraina ikut mengerek harga gas dunia yang berdampak pada industri 

pengguna gas bumi di dalam negeri. Energi memiliki porsi yang cukup besar pada komposisi 

biaya produksi industri agro. Preferensi harga gas untuk beberapa industri unggulan dapat 

meningkatkan daya saing industri tersebut. Sebelumnya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu 

(HGBT) diberikan pada 7 industri tertentu dimana salah satunya adalah industri oleokimia. 

Kebijakan tersebut secara langsung berpngaruh terhadap daya saing industri terdampak. Oleh 

karenanya, kebijkanan tersebut perlu untuk dipertahankan dan bahkan diperluas pada 

beberapa industri agro unggulan lain seperti industri pulp dan kertas. 

 

Kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya dari pandemi covid-19 dan juga 

ancaman Krisi ekonomi global juga perlu dibarengi dengan kehati-hatian dalam mengeluarkan 

kebijakan, terutama yang bisa berdampak langsung pada naiknya harga produk. Wacana 

pajak carbon, cukai kemasan plastic, cukai minuman berpemasih dan pengaturan lainnya 



yang berpotensi utnuk menurunkan daya saing industri nasional perlu untuk direview 

penerapannya agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi industri di saat krisis. 

 

Dengan mengetahui kekuatan dan potensi dampak yang terjadi di masa yang akan datang, 

diharapakan industri agro nasional tidak hanya bersikap reaktif terhadap apa yang sedang 

terjadi tetapi sudah bisa mengantisipasi dan memitigasi dampak yang mungkin terjadi serta 

mengoptimalkan peluang yang bisa muncul di sela tantangan yang ada. 

 

 


