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BAB I
PENDAHULUAN

Pada
triwulan
III
2021,
pertumbuhan ekonomi nasional,
yang diukur berdasarkan PDB
harga konstan 2010, kembali
mengalami pertumbuhan yang
positif sebesar 3,51% (year on
year). Namun, pertumbuhan ini
mengalami
perlambatan
dibanding triwulan II 2021 yang
tumbuh 7,07% (yoy). Meskipun
mengalami perlambatan, jika
dibandingkan secara triwulanan,
pertumbuhan ekonomi pada
triwulan III 2021 masih tumbuh
positif 1,55% (q to q). Hal ini
dikarenakan adanya low base
effect, di mana pada triwulan II
2020, perekonomian Indonesia
mengalami kontraksi yang cukup
dalam mencapai minus 5,32%,
sehingga pertumbuhan ekonomi
pada triwulan II 2021 bisa
terdongkrak tinggi.
Pertumbuhan positif ekonomi
nasional pada triwulan III 2021
didukung
oleh
membaiknya
seluruh komponen pembentuk

PDB
menurut
pengeluaran.
Ekspor Barang dan Jasa mampu
tumbuh cukup tinggi sebesar
29,16%
(yoy),
Pembentukan
Modal Tetap Domestik Bruto
(PMTB) tumbuh 3,74% (yoy),
Pengeluaran Konsumsi LNPRT
2,96%
(yoy),
Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga 1,03%
(yoy), sedangkan Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah meskipun
masih tumbuh positif sebesar
0,66% (yoy) namun melambat
dibandingkan dengan triwulan II
2021 yang tumbuh cukup tinggi
yang mencapai 8,03% (yoy).
Pertumbuhan
Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah didorong
oleh peningkatan realisasi belanja
barang dan jasa APBN yang
tumbuh sebesar 12,40%. Kenaikan
ini didominasi oleh pertumbuhan
belanja barang nonoperasional
yang
dipengaruhi
oleh
pelaksanaan
program
penanganan dampak pandemi
COVID-19, seperti pelaksanaan
vaksinasi,
pembayaran
klaim
perawatan pasien COVID-19, dan
dukungan penanganan kesehatan
lainnya
pada
pengeluaran
konsumsi individu, sedangkan
dari
sisi
konsumsi
kolektif
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didominasi oleh belanja BLU dan
belanja
pemeliharaan
pada
infrastruktur
dan
jaringan.
Sementara itu, belanja pegawai
mengalami kontraksi 12,62%.

pada dua (2) komponen, yaitu
Perumahan dan Perlengkapan
Rumah Tangga dari sebesar
2,08% (yoy) pada triwulan II 2021
menjadi sebesar 2,29% (yoy) pada
triwulan III 2021, kemudian
Kesehatan
dan
Pendidikan
meningkat dari 1,05% (yoy)
menjadi 2,44% (yoy). Konsumsi
Rumah Tangga yang tumbuh
sebesar 1,03% (yoy) pada triwulan
III
2021
didukung
oleh
peningkatan penjualan eceran
untuk
komoditas
makanan,
minuman dan tembakau yang
tumbuh
sebesar
5,79%
dibandingkan triwulan III 2020.
Kemudian nilai transaksi uang
elektronik, kartu debit dan kartu
kredit tumbuh sebesar 9,42%
dibandingkan triwulan III 2020
yang terkontraksi sebesar 8,75%.

Melambatnya
komponen
konsumsi rumah tangga antara
lain
disumbangkan
oleh
perlambatan
pada
konsumsi
Restoran dan Hotel dari sebesar
16,28% (yoy) pada triwulan II 2021
menjadi sebesar 2,48% (yoy) pada
triwulan III 2021, kemudian
konsumsi pada Makanan dan
Minuman, Selain Restoran juga
mengalami perlambatan dari
pertumbuhan sebesar 4,15% (yoy)
menjadi 0,79% (yoy) pada triwulan
III 2021. Sedangkan kontraksi
terjadi pada konsumsi Pakaian,
Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya;
dan Transportasi dan Komunikasi
yang masing-masing mengalami
kontraksi sebesar 0,46% (yoy) dan
0,21% (yoy). Sementara itu,
peningkatan
pertumbuhan
Konsumsi Rumah Tangga terjadi

Pertumbuhan positif yang terjadi
pada investasi fisik (Pembentukan
Modal Tetap Domestik Bruto/
PMTB) didukung oleh hampir
seluruh
komponen

Tabel 1.
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%, yoy)
KOMPONEN
Konsumsi Rumah Tangga

2020
I

II

III

2021

I s.d. III

IV

Jumlah

I

II

III

I s.d. III

2,83

-5,52

-4,05

-2,29

-3,61

-2,63

-2,21

5,96

1,03

a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran

5,01

-0,73

-0,69

1,16

-1,39

0,51

-2,28

4,15

0,79

0,84

b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya

-3,30

-5,14

-4,29

-4,25

-4,09

-4,21

-2,69

1,64

-0,46

-0,50

c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga

4,32

2,36

1,82

2,82

0,71

2,28

1,29

2,08

2,29

1,89

d. Kesehatan dan Pendidikan

7,86

2,02

2,05

3,93

0,64

3,09

0,3

1,05

2,44

1,27

e. Transportasi dan Komunikasi

-1,69 -15,33 -11,56

-9,60

-9,45

-9,57

-4,23 10,46

-0,21

1,69

f. Restoran dan Hotel

2,44 -16,53 -10,94

-8,44

-7,28

-8,14

-4,15 16,38

2,48

4,26

g. Lainnya

3,65

-0,57

-0,88

-0,65

-1,39

1,48

1,50
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-3,23

-2,06

4,58

1,50

pembentuknya,
yaitu barang
modal
jenis
Mesin
dan
Perlengkapan, Peralatan Lainnya,
Kendaraan,
dan
Bangunan.
Barang modal jenis Mesin dan
Perlengkapan
mengalami
pertumbuhan tertinggi dibanding
komponen lainnya mencapai
11,54% (yoy) namun mengalami
perlambatan
dibandingkan
triwulan II 2021 yang mencapai
19,05%. Pertumbuhan komponen
barang modal jenis Mesin dan
Perlengkapan pada triwulan III
2021
ini
dipengaruhi
oleh
peningkatan hampir seluruh jenis
mesin, baik produk domestik
maupun yang berasal dari impor.
Kemudian barang modal jenis
Peralatan Lainnya tumbuh 9,97%
(yoy), pertumbuhan ini dialami
baik yang berasal dari domestik

maupun
impor,
selanjutnya
barang modal jenis Kendaraan
tumbuh 9,01% (yoy) dipengaruhi
oleh peningkatan seluruh produk
kendaraan domestik dan sebagian
besar jenis kendaraan yang
berasal dari impor. Pertumbuhan
positif lainnya terjadi pada barang
modal Bangunan yang tumbuh
sebesar 3,36% (yoy) namun
melambat
dibanding
pertumbuhan pada triwulan II
2021 sebesar 4,36% (yoy).
Pertumbuhan positif PMTB pada
triwulan III 2021 ini didukung oleh
pertumbuhan realisasi belanja
modal APBN sebesar 32,45%
dibanding realisasi belanja modal
pada triwulan III 2020. Realisasi
belanja modal pemerintah secara
kumulatif dari bulan Januari

Tabel 2.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahunan (yoy ) Menurut Penggunaan (%)
2020**

JENIS PENGELUARAN

2021***

I

II

III

I s/d III

IV

Total

I

II

III

I s/d III

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

2,83

-5,52

-4,05

-2,29

-3,61

-2,63

-2,21

5,96

1,03

1,50

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

-5,01

-7,82

-1,97

-4,99

-2,14

-4,29

-3,99

4,15

2,96

1,03

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

3,77

-6,90

9,76

2,03

1,76

1,94

2,58

8,03

0,66

3,65

4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

1,70

-8,61

-6,48

-4,51

-6,15

-4,95

-0,23

7,54

3,74

3,56

a. Bangunan

2,76

-5,26

-5,60

-2,75

-6,63

-3,78

-0,74

4,36

3,36

2,26

b. Mesin dan Perlengkapan

-3,92

-12,86

-21,01

-13,00

-7,57

-11,56

3,48

19,05

11,54

11,01

c. Kendaraan

2,72

-34,12

-14,63

-15,32

-6,51

-13,04

2,08

42,25

9,01

14,76

d. Peralatan Lainnya

2,39

-26,09

-15,23

-12,95

-3,77

-10,56

-4,88

36,69

9,97

11,53

e. CBR

-0,04

-14,89

23,08

2,83

4,40

3,26

-1,18

0,96

-6,21

-2,64

f. Produk Kekayaan Intelektual

-5,89

-11,45

-3,61

-6,97

-10,36

-7,75

0,52

5,16

-1,88

1,14

6 Ekspor Barang dan Jasa

0,36

-12,02

-11,66

-7,88

-7,21

-7,70

7,09

31,98

29,16

22,23

7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa

-3,62

-18,29

-23,00

-15,14

-13,52

-14,71

5,38

31,72

30,11

21,46

8 PRODUK DOMESTIK BRUTO

2,97

-5,32

-3,49

-2,03

-2,19

-2,07

-0,71

7,07

3,51

3,24

Sumber: Badan Pusat Statistik
**) Angka Sementara
***) Angka Sangat Sementara
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sampai dengan September 2021
mencapai Rp. 118,65 triliun (APBN
Kita
Edisi
Oktober
2021).
Pertumbuhan realisasi belanja
modal ini utamanya dipengaruhi
oleh
pelaksanaan
proyek
infrastruktur
dasar
dan
infrastruktur konektivitas, serta
pengadaan
peralatan/mesin.
Realisasi belanja modal tersebut
masih ditopang oleh realisasi yang
cukup besar pada jenis akun
belanja modal Jalan, Irigasi, dan
Jaringan, belanja modal Peralatan
dan Mesin, serta belanja modal
Gedung dan Bangunan.
Perlambatan pertumbuhan juga
terjadi pada ekspor barang dan
jasa. Pada triwulan III 2021, ekspor
barang dan jasa tercatat tumbuh
sebesar 29,16% lebih rendah dari
pertumbuhan pada triwulan II
2021 yang mencapai 31,98%.
Perlambatan pertumbuhan ekspor
barang dan jasa pada triwulan III
2021 ini tidak saja terjadi pada
ekspor barang yang tumbuh
30,61%
lebih
rendah
dari
pertumbuhan triwulan II 2021
sebesar 33,18%, tetapi juga
perlambatan pada ekspor jasa
dari sebesar 9,29% pada triwulan
II 2021 menjadi 2,10% pada
triwulan III 2021.
Pertumbuhan ekspor barang dan
jasa yang terjadi disebabkan oleh
04

peningkatan
perekonomian
sebagian besar mitra dagang
utama Indonesia, antara lain
Tiongkok yang perekonomiannya
tumbuh 4,9% pada triwulan III
2021, Amerika Serikat 4,9%,
Singapura 6,5%, Korea Selatan
4,0%. Pertumbuhan positif ekspor
barang terjadi baik pada ekspor
barang migas maupun nonmigas.
Ekspor migas tumbuh seiring
peningkatan nilai ekspor gas, hasil
minyak serta peningkatan harga
komoditas migas. Sedangkan
ekspor
nonmigas
tumbuh
terutama pada komoditas lemak
dan
minyak
hewan/nabati
(termasuk di dalamnya minyak
kelapa sawit); bahan bakar
mineral; serta besi dan baja.
Dengan pertumbuhan sebesar
29,16% (yoy) pada triwulan III
2021, maka selama tiga triwulan
pertama tahun 2021 (Januari
September 2021) ekspor barang
dan jasa dalam PDB mencatatkan
pertumbuhan yang cukup tinggi
yakni sebesar 22,23% (c to c),
berbanding
terbalik
dengan
ekspor barang dan jasa pada
periode yang sama tahun 2020
yang
mengalami
kontraksi
sebesar 7,88% (c to c). Dari
pertumbuhan
positif
ekspor
barang dan jasa yang sebesar
22,23% selama tiga triwulan
pertama tahun 2021 tersebut,

terjadi
pertumbuhan
positif
ekspor barang sebesar 24,98% (c
to c), dimana ekspor barang
nonmigas
tumbuh
sebesar
25,85% (c to c) pada Januari –
September 2021 begitu pula pada
periode yang sama ekspor barang
migas mengalami pertumbuhan
positif 16,28%. Sementara itu,
ekspor jasa mengalami kontraksi
sebesar 18,28% (c to c) lebih baik
dari kontraksi pada periode yang
sama tahun 2020 yang mencapai
47,03% (c to c).
Perlambatan pertumbuhan juga
terjadi pada Impor barang dan
jasa pada triwulan III 2021 yang
tumbuh sebesar 30,11% (yoy),
lebih rendah dari pertumbuhan
pada triwulan II 2021 sebesar
31,72%
(yoy).
Dengan
pertumbuhan ini, maka secara
kumulatif sampai dengan triwulan
III 2021 (Januari – September
2021), impor barang dan jasa
tumbuh sebesar 21,46% (c to c).
Pertumbuhan positif impor terjadi
baik pada impor barang maupun
impor jasa. Impor barang tumbuh
30,06% (yoy) pada triwulan III
2021 didukung oleh impor barang
nonmigas yang tumbuh 32,88%
(yoy) terutama pada komoditas
mesin-mesin/pesawat
mekanik,
besi dan baja, serta plastik dan
barang dari plastik. Impor barang
migas tumbuh 13,25% (yoy),

sedangkan impor jasa tumbuh
30,58% (yoy) seiring dengan
meningkatnya
jasa
angkutan
untuk impor barang.
Terjadinya pertumbuhan impor
sampai dengan triwulan III 2021
terutama pada impor bahan baku
dan
bahan
penolong
menunjukkan bahwa para pelaku
usaha
optimis
untuk
meningkatkan kegiatan produksi
di dalam negeri, khususnya pada
sektor industri pengolahan. Pada
tiga triwulan pertama tahun 2021,
impor bahan baku dan penolong
meningkat sebesar 37,97% (c to c)
dibandingkan periode yang sama
tahun
2020,
mengalami
pertumbuhan tertinggi dibanding
golongan barang impor yang lain.
Impor bahan baku dan penolong
berperan sebesar 75,5% terhadap
total impor pada periode Januari –
September 2021. Sementara itu,
impor
barang
modal
juga
mengalami peningkatan sebesar
18,42% (c to c), begitu pula
dengan impor barang konsumsi
yang meningkat sebesar 32,99%
(c to c). Meskipun secara nilai
mengalami peningkatan, namun
peranan impor barang konsumsi
terhadap total impor pada Januari
– September 2021 menunjukkan
penurunan menjadi 10,13% dari
sebesar 10,22% pada periode
yang sama tahun 2020.
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Dilihat dari sisi produksi, lebih
rendahnya pertumbuhan ekonomi
pada
triwulan
III
2021
dibandingkan
dengan
pertumbuhan pada triwulan II
2021
disebabkan
karena
melambatnya
pertumbuhan
hampir pada seluruh sektor,
khususnya
sektor
yang
kontribusinya
relatif
tinggi
terhadap PDB. Hanya tiga sektor
yang
mengalami
kenaikan
pertumbuhan pada triwulan III
2021, yakni (1) Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial (dari 11,68%
menjadi 14,06%); (2) Pertambangan dan Penggalian (dari
5,22% menjadi 7,78%), yang
didukung oleh meningkatnya
produksi tembaga dan emas pada
06

pertambangan
bijih
logam,
kemudian produksi batubara juga
naik sejalan dengan peningkatan
ekspornya, selain itu produksi
kerikil, tanah liat dan kapur juga
naik; (3) Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan (dari 0,43% menjadi
1,31%), yang terutama didorong
oleh pertumbuhan pada tanaman
perkebunan dengan peningkatan
produksi
beberapa
produk
perkebunan seperti kelapa sawit,
kopi, kakao dan tebu.
Sementara itu, beberapa sektor
utama mengalami perlambatan
pertumbuhan,
di
antaranya
Industri
Pengolahan,
Perdagangan, Konstruksi, serta
Informasi
dan
Komunikasi.

Meskipun mengalami perlambatan
pertumbuhan,
namun
sektor Industri Pengolahan masih
menjadi sumber pertumbuhan
tertinggi terhadap perekonomian
nasional yakni sebesar 0,75%, hal
ini dikarenakan kontribusi industri
pengolahan terhadap PDB pada
triwulan III 2021 juga merupakan
yang tertinggi mencapai 19,15%
namun sedikit lebih rendah dari
kontribusi pada triwulan II 2021
yang sebesar 19,29%. Sumber
pertumbuhan
tertinggi
selanjutnya disumbangkan oleh
sektor
Perdagangan
sebesar
0,67%; Pertambangan 0,56%; dan
Konstruksi
0,38%;
dengan
kontribusi terhadap PDB nasional

masing-masing 13,03%; 9,55%;
dan 10,39% pada triwulan III 2021.
Setelah terjadinya kontraksi pada
triwulan I 2021 sebesar 0,71%
(yoy), kemudian pada triwulan II
2021 mengalami pertumbuhan
yang cukup tinggi mencapai
6,91% (yoy), pada triwulan III 2021
Industri Pengolahan Nonmigas
mengalami
perlambatan
pertumbuhan yakni sebesar 4,12%
(yoy). Sehingga secara kumulatif
selama tiga triwulan pertama
tahun 2021 (triwulan I sampai
dengan triwulan III 2021), industri
pengolahan
nonmigas
mencatatkan pertumbuhan yang
positif sebesar 3,37% (c to c),

07

berkebalikan dengan periode
yang sama tahun 2020 yang
tercatat mengalami kontraksi
sebesar 2,63% (c to c).
Pertumbuhan industri pengolahan
nonmigas yang sebesar 4,12%
pada triwulan III 2021 berada di
atas
pertumbuhan
ekonomi
nasional yang tercatat sebesar
3,51%.
Lebih
besarnya
pertumbuhan industri pengolahan
nonmigas dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi nasional
menunjukkan
bahwa
kinerja
sektor ini berada di atas rata-rata
kinerja pertumbuhan seluruh
sektor ekonomi dalam produk
domestik bruto (PDB). Hal ini

08

menunjukkan bahwa peranan
industri pengolahan terhadap
produk domestik bruto juga
semakin meningkat. Besarnya
peranan industri pengolahan
nonmigas terhadap PDB nasional
menjadi bukti bahwa sektor ini
merupakan motor penggerak
utama terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional.
Pertumbuhan
positif
industri
pengolahan
nonmigas
pada
triwulan
III
2021
karena
didominasi oleh pertumbuhan
positif
beberapa
kelompok
industri di antaranya Industri Alat
Angkutan (27,84%); Industri Kulit,
Barang dari Kulit dan Alas Kaki

(18,12%); Industri Mesin dan
Perlengkapan (16,25%), Industri
Kimia,
Farmasi
dan
Obat
Tradisional (9,71%); dan Industri
Logam Dasar (9,52%). Bahkan di
antaranya
mengalami
peningkatan
pertumbuhan
dibandingkan dengan triwulan II
2021,
yaitu
peningkatan
pertumbuhan terbesar terjadi
pada Industri Kulit, Barang dari
Kulit dan Alas Kaki (3,26% menjadi
18,12%); kemudian Industri Kimia,
Farmasi dan Obat Tradisional
(9,15% menjadi 9,71%); serta
Industri Makanan dan Minuman
(2,95% menjadi 3,49%).
Sementara itu, ada beberapa
kelompok industri pengolahan
nonmigas yang masih mengalami
kontraksi yakni Industri Barang
Logam,
Komputer,
Barang
Elektronik, Optik, dan Peralatan
Listrik dengan kontraksi terbesar
mencapai 8,06% (yoy) yang
diduga
disebabkan
oleh
menurunnya produksi komputer,
barang elektronik dan optik
karena krisis semikonduktor/chip;
kemudian Industri Pengolahan
Lainnya,
Reparasi
dan
Pemasangan Mesin dan Peralatan
(-6,48%); serta Industri Kertas dan
Barang dari Kertas; Percetakan
dan Reproduksi Media Rekaman (5,37%).

Kelapa sawit merupakan salah
satu komoditas hasil perkebunan
yang mempunyai peranan penting
dalam perekonomian Indonesia.
Selain
sebagai
komoditas
penghasil
devisa
terbesar,
kontribusinya pada perekonomian
nasional relatif besar dan luas,
mulai dari penyerapan tenaga
kerja, peningkatan kesejahteraan
rakyat, pengembangan wilayah,
alih teknologi, aliran masuk
investasi hingga kontribusinya
sebagai salah satu kekuatan
andalan
dalam
penerimaan
pendapatan pemerintah daerah
dan pusat.
Kesinambungan produksi kelapa
sawit
Indonesia
sangat
menjanjikan. Sejak tahun 2006,
Indonesia telah menjadi penghasil
kelapa sawit terbesar di dunia,
yang memiliki peranan penting
dalam memasok dan memenuhi
permintaan minyak nabati di
tingkat global. Permintaan kelapa
sawit global terus meningkat
walaupun dalam kondisi adanya
kampanye
negatif
(black
campaign), terhadap produk
minyak sawit atau CPO (Crude
Palm Oil) maupun produk-produk
turunannya. Dari sisi penawaran,
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ketersediaan lahan, tenaga kerja
dan teknologi budi daya juga
sangat mendukung.
Indonesia
memiliki potensi yang besar untuk
meningkatkan
nilai
tambah
industri kelapa sawit melalui
industri
pengolahan
turunan
kelapa sawit, baik dilihat dari sisi
permintaan
pasar
maupun
penawarannya.
Kelapa sawit sendiri menyandang
status sebagai tanaman penghasil
minyak nabati tertinggi.
Per
hektar lahan kebunnya mampu
memproduksi
lebih
banyak
minyak dibandingkan minyak
nabati lain.
Oleh karena itu,
industri kelapa sawit memenuhi
kriteria sebagai industri unggulan
yang pantas untuk dikembangkan
lebih luas lagi, dari mulai hulu
hingga ke hilir. Apalagi kelapa
sawit mempunyai kemampuan
menghasilkan minyak nabati yang
banyak dibutuhkan oleh sektor
industri pengolahan. Sifatnya yang
tahan oksidasi dengan tekanan
tinggi
dan
kemampuannya
melarutkan bahan kimia yang
tidak larut oleh bahan pelarut
lainnya, serta daya melapis yang
tinggi membuat minyak kelapa
sawit dapat digunakan untuk
beragam peruntukan, diantaranya
yaitu untuk minyak masak, minyak
industri, maupun bahan bakar
(biodiesel).
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Dari sisi permintaannya, di dalam
negeri produk kelapa sawit selain
dapat
memenuhi
kebutuhan
pokok pangan dan non-pangan,
juga menjadi produk substitusi
impor untuk berbagai kebutuhan
pokok. Sedangkan di luar negeri,
data ekspor Crude Palm Oil (CPO)
atau minyak sawit mentah,
memperlihatkan kecenderungan
peningkatan daya serap yang
relatif tinggi, seiring dengan
meningkatnya konsumsi minyak
nabati dunia.
Dari sisi daya
saingnya, minyak sawit atau CPO
tidak kalah dengan bahan minyak
nabati non-sawit. Pangsa pasar
dan produktivitas minyak sawit
mampu mengalahkan sumber
minyak nabati lainnya, seperti
minyak kedelai, bunga matahari,
rapeseed, biji jarak, jagung, serta
minyak kelapa. Sebagai negara
penghasil minyak sawit terbesar di
dunia, Indonesia mempunyai
potensi
yang
besar
untuk
memasarkan minyak sawit dan inti
sawit, baik di dalam maupun luar
negeri. Pasar potensial yang akan
menyerap pemasaran minyak
sawit (CPO) dan minyak inti sawit
(PKO)
adalah
industri
fraksinasi/rafinasi
(terutama
industri minyak goreng), lemak
khusus (cocoa butter substitute),
margarine/shortening,
oleochemical, dan sabun mandi.

Pertumbuhan
penggunaan
minyak kelapa sawit itu dipicu oleh
peningkatan jumlah penduduk
dunia
dan
semakin
berkembangnya trend pemakaian
bahan dasar oleochemical pada
industri
makanan,
industri
shortening, farmasi (kosmetik).
Trend ini berkembang karena
produk
yang
menggunakan
bahan baku kelapa sawit lebih
berdaya
saing
dibandingkan
minyak nabati dengan bahan baku
lainnya. Dewasa ini sekitar 85%90% total produksi minyak sawit
dunia dihasilkan oleh petani sawit
Indonesia
dan
Malaysia.
Berdasarkan data dari Oil World,
trend
penggunaan
komoditi
berbasis minyak kelapa sawit di
pasar global terus meningkat dari
waktu ke waktu mengalahkan
industri
berbasis
komoditas
vegetable oil lainnya seperti
minyak gandum, minyak jagung,
minyak kelapa.
Sejak 2004
penggunaan komoditi minyak
kelapa sawit telah menduduki
posisi tertinggi dalam pasar
vegetable
oil
dunia,
yaitu
mencapai sekitar 30 juta ton
dengan pertumbuhan rata-rata 8%
per tahun. Penggunaannya ini
mengalahkan komoditi minyak
kedelai sekitar 25 juta ton dengan
pertumbuhan rata-rata 3,8% per
tahun. Komoditi lainnya yang
banyak digunakan adalah minyak

bunga matahari yaitu sekitar 11,5
juta ton dengan pertumbuhan
rata-rata 2,2% per tahun.
Prospek industri kelapa sawit
dewasa ini terlihat semakin cerah,
baik di pasar dalam negeri
maupun di pasar dunia. Sektor ini
akan semakin strategis karena
berpeluang besar untuk lebih
berperan
menjadi
motor
pertumbuhan ekonomi nasional,
penghasil devisa, dan menyerap
tenaga.
Di dalam negeri,
kebijakan
pemerintah
mengembangkan bahan bakar
nabati (BBN) sebagai alternatif
bahan bakar minyak (BBM)
memberi peluang besar bagi
industri kelapa sawit untuk lebih
berkembang.
Sesuai dengan
target pemerintah, pada tahun
2020 sekitar 30% dari kebutuhan
bahan bakar dalam negeri akan
disuplai dengan BBN, dimana
sebagian besar diantara berbasis
minyak sawit atau dikenal sebagai
biodiesel. Untuk itu diperlukan
tambahan
pasokan
atau
peningkatan produksi kelapa
sawit
dalam
jumlah
besar.
Sementara itu di pasar dunia,
dalam
10
tahun
terakhir,
penggunaan
atau
konsumsi
minyak sawit tumbuh sekitar ratarata 8%-9% per tahun. Ke depan,
laju pertumbuhan ini diperkirakan
akan terus bertahan, bahkan tidak
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tertutup kemungkinan meningkat
sejalan
dengan
trend
penggunaan
bahan
bakar
alternatif berbasis minyak nabati
atau BBN seperti biodiesel.
Terkait dengan kebijakan industri
kelapa
sawit,
dewasa
ini
Pemerintah
Indonesia
memprioritaskan keseimbangan
antara aspek sosial, ekonomi dan
lingkungan dengan memberikan
akses pembangunan yang adil
dan
inklusif
bagi
seluruh
masyarakat,
serta
menjaga
lingkungan hidup.
Kebijakan
terbaru untuk mengakselerasi
pembangunan
kelapa
sawit
berkelanjutan adalah Peraturan
Presiden (Perpres) No. 44 Tahun
2020 tentang Sistem Sertifikasi
Perkebunan
Kelapa
Sawit
Berkelanjutan Indonesia, atau
yang biasa dikenal sebagai
Indonesian Sustainable Palm Oil
(ISPO).
Dimana peraturan ini
mewajibkan seluruh perusahaan
dan
perkebunan
sawit
di
Indonesia untuk mendapatkan
sertifikasi ISPO, sebagai jaminan
bahwa praktik produksi yang
dijalankannya telah mengikuti
prinsip dan kaidah keberlanjutan.
Sistem
Sertifikasi
Indonesian
Sustainable Palm Oil (ISPO), yang
diluncurkan pada bulan Maret
2011, sebagai sertifikasi nasional
12

yang wajib, dimana skema
sertifikasinya
dikelola
oleh
Pemerintah
Indonesia
(Kementerian Pertanian). Sistem
Indonesian Sustainable Palm Oil
(ISPO) merupakan kebijakan yang
diadopsi
oleh
Kementerian
Pertanian mewakili Pemerintah
Indonesia dengan tujuan untuk
meningkatkan daya saing minyak
sawit Indonesia di pasar global
dan berkontribusi terhadap tujuan
Pemerintah
Indonesia
dalam
mengurangi emisi gas rumah kaca
dan meningkatkan berkelanjutan
industri ini.
Beberapa skema sertifikasi minyak
sawit yang dikenal selain ISPO di
antaranya adalah:
- RSPO
(Roundtable
on
Sustainable
Palm
Oil)
diluncurkan pada tahun 2004
sebagai inisiatif bisnis yang
sifatnya sukarela dan bertujuan
untuk mentransformasi pasar
minyak
sawit
untuk
mewujudkan minyak sawit
berkelanjutan sebagai norma di
masyarakat.
RSPO
merupakan
respon
terhadap tekanan global yang
mendesak terhadap produksi
minyak sawit berkelanjutan.
Sistem ini bertujuan untuk
mempromosikan pertumbuhan

dan
penggunaan
produk
minyak sawit berkelanjutan
melalui standar global yang
kredibel
dan
dengan
melibatkan
berbagai
pemangku kepentingan. RSPO
terdaftar di Zurich, Swiss,
dengan
kantor
sekretariat
berada di Kuala Lumpur dan
kantor perwakilan di Jakarta,
London dan Zoetermeer (NL).
- RSB (Roundtable on Sustainable
Biomaterials), didirikan pada
tahun 2007 yang merupakan
koalisi multi-stakeholder global
dan independen yang terdiri
dari petani, perusahaan, LSM,
ahli pemerintah dan lembaga
lintas
pemerintah
yang
bertujuan
untuk
mempromosikan keberlanjutan
biomaterial, termasuk biomass
dan biofuel. Pada tahun 2007
dimulai
dengan
pengembangan prinsip-prinsip
produksi biofuel berkelanjutan,
kemudian RSB memperluas
cakupannya pada tahun 2013
yang
memasukkan
semua
biomaterial.
Standar RSB terdiri dari 12
prinsip yang mencakup terkait
lingkungan (emisi gas rumah
kaca, menjaga kesehatan tanah,
menjaga kualitas air) maupun
isu-isu sosial (hak asasi manusia

dan pekerja, pembangunan
sosial dan ekonomi masyarakat
lokal.
- ISCC
(International
Sustainability
and
Carbon
Certification) adalah sistem
sertifikasi yang berlaku secara
global yang mencakup seluruh
rantai pasokan dan semua jenis
biomassa dan bioenergi. ISCC
melibatkan sekitar 250 asosiasi
internasional,
perusahaan,
lembaga penelitian dan LSM
dari Eropa, Amerika dan Asia
Tenggara.
ISCC mulai beroperasi pada
tahun 2010 yang fokus pada
biofuel.
ISCC menganut 6
prinsip
terkait
dengan
beberapa isu strategis, mulai
dari isu lingkungan, sosial,
legalitas, dan pelaksanaan yang
terdiri dari 43 kriteria dan 95
indikator (56 indikator tentang
lingkungan,
34
indikator
tentang sosial, 2 indikator
tentang legalitas,
dan 3
indikator tentang pelaksanaan.
- SAN (Sustainable Agriculture
Network) yang bertujuan untuk
melestarikan keanekaragaman
hayati dan memastikan mata
pencaharian yang berkelanjutan
dengan
mengubah
praktik penggunaan lahan,
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praktik bisnis, dan perilaku
konsumen untuk mengurangi
dampak pada keanekaragaman
hayati dan masyarakat lokal.
SAN dibentuk pada tahun 1997
yang
terdiri
dari
koalisi
organisasi nirlaba independen.
Pada tahun 2007 diluncurkan
Sustainable
Agriculture
Standard
yang
terus
dikembangkan, standar ini
dapat diterapkan di seluruh
dunia
untuk
budidaya
pertanian, termasuk kelapa
sawit. SAN membagi antara 37
'kriteria kritis' (Level C), yang
harus dipenuhi di tingkat 100%
pada tahun ketiga setelah
sertifikasi dimulai. Selanjutnya,
ada 82 'kriteria perbaikan
berkelanjutan' (Level B dan A).
Kriteria Level B harus dipenuhi
pada 100% di tahun keenam
setelah sertifikasi, sedangkan
kriteria Level A harus dipenuhi
setidaknya 50% pada saat itu.

- EU Renewable Energy Directive
(RED) menetapkan kebijakan
secara
keseluruhan
untuk
produksi dan promosi energi
dari sumber terbarukan di Uni
Eropa. RED mulai diberlakukan
pada
tahun
2009,
yang
mewajibkan setiap anggota Uni
Eropa untuk meningkatkan
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penggunaan energi terbarukan
antara 8,5% hingga 20% pada
tahun 2020. Dalam kebijakan
RED ditentukan juga terkait
keberlanjutan
(sustainability)
mengenai tipe lahan yang tidak
boleh
ditanami
dengan
tanaman penghasil bahan baku
energi terbarukan, antara lain
hutan primer, kawasan lindung,
padang
rumput
dengan
keanekaragaman hayati yang
tinggi, lahan dengan cadangan
karbon tinggi seperti lahan
basah,
hutan
dan
lahan
gambut.
Pada tahun 2018, komisi Uni
Eropa kembali mengeluarkan
target baru dalam penggunaan
energi
terbarukan
yaitu
sekurang-kurangnya
32%
penggunaan biofuel sebagai
pengganti bahan bakar fosil
yang dituangkan dalam RED II.
Menurut
Uni
Eropa,
berdasarkan
sebuah
data
penelitian bahwa pembukaan
lahan perkebunan kelapa sawit
di beberapa negara khususnya
di Indonesia banyak mengakibatkan tingginya deforestasi
yang terjadi, sehingga Uni
Eropa menegaskan bahwa
terdapat
kaitan
antara
terjadinya deforestasi dengan
pembukaan lahan perkebunan
kelapa sawit ataupun industri

kelapa sawit sendiri. Data
tersebut juga menunjukkan
bahwa pembukaan lahan sawit
dilakukan
dengan
cara
menebang hutan secara liar
oleh beberapa oknum untuk
memperluas lahan sawit demi
meningkatkan jumlah produktivitas. Pembukaan lahan kelapa
sawit dengan cara tersebut
mengakibatkan
terjadinya
kerusakan
dan
hilangnya
keanekaragaman hayati serta
memicu
masalah
adanya
kesenjangan sosial.
Sehingga berdasarkan konsep
Indirect Land Use Change
(ILUC) dalam kebijakan RED II
yang digunakan oleh Uni Eropa,
tanaman kelapa sawit telah
ditetapkan sebagai tanaman
berisiko tinggi (high risk)
terhadap terjadinya deforestasi
atau perubahan fungsi lahan
hutan. Tentu saja hal ini memicu
respon dari negara-negara
penghasil minyak kelapa sawit
mentah atau CPO yang merasa
adanya
bentuk
tindakan
diskriminasi terhadap tanaman
kelapa sawit. Tiga negara

produsen minyak kelapa sawit
mentah atau CPO seperti
Indonesia,
Malaysia
dan
Kolombia berkumpul untuk
merespon bentuk tindakan
diskriminasi yang dilakukan
oleh Uni Eropa. Ketiga negara
tersebut
mengumumkan
pernyataan bersama dalam
menanggapi kebijakan RED II
dan konsep Delegated Act yang
dianggap telah mendiskriminasikan minyak kelapa sawit
dari minyak nabati lainnya. Tiga
negara
produsen
minyak
kelapa
sawit
tersebut
mengatakan bahwa minyak
nabati lainnya juga melakukan
perluasan lahan secara besarbesaran dalam industri minyak
nabati, misalnya minyak kedelai
yang perluasan lahan dilakukan
sampai 500 hektar per tahun.
Hal inilah yang dirasa janggal
oleh negara-negara produsen
minyak kelapa sawit dan merasa
bahwa
kebijakan
tersebut
sebagai bentuk diskriminasi
dan dalih Uni Eropa untuk
melindungi produksi minyak
nabati milik Uni Eropa sendiri di
kawasannya.
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BAB II
KINERJA INDUSTRI KELAPA SAWIT DI INDONESIA

Industri Makanan dan Minuman
merupakan kelompok industri
pengolahan
nonmigas
yang
konsisten
mencatatkan
pertumbuhan positif bersama
dengan Industri Kimia, Farmasi
dan Obat Tradisional, bahkan
pada saat awal merebaknya
COVID-19 (triwulan II 2020),
dimana sebagian besar atau dapat
dikatakan hampir seluruh sektor
mengalami
kontraksi,
maka
Industri Makanan dan Minuman
masih
mampu
mencatatkan
pertumbuhan positif sebesar
0,22% (yoy) pada triwulan II 2020.
Bahkan Industri Makanan dan
Minuman merupakan satu-satunya
kelompok industri pengolahan
nonmigas yang belum pernah
mencatatkan
kontraksi
pertumbuhan setiap triwulan sejak
2011.
Jika
dilihat
dari
perkembangannya, pertumbuhan Industri
Makanan
dan
Minuman
mengalami
fluktuasi,
namun
pertumbuhannya setiap tahun
rata-rata berkisar 7-10% dari tahun
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2014 sampai dengan tahun 2019.
Industri Makanan dan Minuman
pernah
mencatatkan
pertumbuhan tertinggi sebesar
12,77% (yoy) pada triwulan IV
2017, sehingga pada keseluruhan
tahun 2017 mampu tumbuh
sebesar 9,23% (yoy) dan pada
2018 tumbuh 7,78% (yoy).
Kemudian mulai menunjukkan
perlambatan
pertumbuhan
dibanding triwulan sebelumnya
sejak triwulan IV 2019 (dari 8,33%
menjadi
7,95%),
kemudian
berlanjut pada triwulan I 2020
(3,94%),
dan
mengalami
pertumbuhan terendah pada
triwulan II 2020 sebesar 0,22%
(yoy). Namun sejak saat itu,
Industri Makanan dan Minuman
terus menunjukkan peningkatan
pertumbuhan hingga mencapai
sebesar 3,49% (yoy) pada triwulan
III 2021, setelah pada triwulan
sebelumnya
mencatatkan
pertumbuhan sebesar 2,95%
(yoy). Sehingga secara kumulatif
pada tiga triwulan pertama 2021,
Industri Makanan dan Minuman
tumbuh 2,97% (c to c), lebih baik
dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama
tahun 2020 sebesar 1,55% (c to c).
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Dengan
pencapaian
Industri
Makanan dan Minuman yang
selalu mengalami pertumbuhan
positif,
maka
kontribusinya
terhadap
PDB
Industri
Pengolahan Nonmigas menunjukkan peningkatan dari tahun ke
tahun, di mana pada tahun 2010,
kontribusi Industri Makanan dan
Minuman terhadap PDB Industri
Pengolahan Nonmigas sebesar
28,2%, kemudian pada tahun
2015 sebesar 30,8% hingga pada
tahun 2020 mencapai 38,3%.
Sementara itu, pada tiga triwulan
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pertama tahun 2021 mencatatkan
kontribusi sebesar 38,4%. Dan
kontribusi ini merupakan yang
terbesar dibandingkan dengan
kelompok industri pengolahan
nonmigas yang lain, sehingga
Industri Makanan dan Minuman
mempunyai peranan yang sangat
penting bagi industri pengolahan
nonmigas maupun pada ekonomi
nasional secara keseluruhan, di
mana kontribusi Industri Makanan
dan Minuman terhadap PDB
nasional berkisar 5-7% setiap
tahun.

Kontribusi Industri Makanan dan
Minuman terhadap PDB industri
pengolahan
nonmigas
mengungguli
jauh
di
atas
kelompok industri yang lain, di
bawahnya yaitu Industri Kimia,
Farmasi dan Obat Tradisional
“hanya” berkontribusi sebesar
10,7% terhadap PDB industri
pengolahan
nonmigas
pada
tahun; Industri Barang Logam,
Komputer, Barang Elektronik,
Optik dan Peralatan Listrik sebesar
9,1%; dan Industri Alat Angkutan
sebesar 7,6% pada tahun 2020.
Empat kelompok industri tersebut
secara
konsisten
menempati
kontributor terbesar terhadap
PDB
industri
pengolahan
nonmigas
dengan
Industri
Makanan
dan
Minuman

menduduki tempat yang tidak
tergantikan pada posisi teratas
dengan selisih yang cukup jauh
dengan kontribusi industri yang
lain.
Jika dilihat berdasarkan KBLI 2
digit,
pertumbuhan
Industri
Makanan dan Minuman lebih
dipengaruhi oleh pertumbuhan
Industri Makanan karena memang
distribusi Industri Makanan yang
sangat
dominan
rata-rata
mencapai
sebesar
95%
dibandingkan dengan Industri
Minuman
yang
hanya
5%.
Sehingga di saat Industri Minuman
mengalami kontraksi seperti pada
triwulan II 2017 mencapai 7,07%
(yoy), Industri Makanan dan
Minuman masih mampu tumbuh
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positif sebesar 6,48% (yoy), karena
Industri Makanan juga tumbuh
positif sebesar 7,07% (yoy). Begitu
pula saat Industri Minuman yang
mencatatkan pertumbuhan yang
cukup tinggi seperti pada triwulan
III 2019 mencapai 23,69% (yoy),
Industri Makanan dan Minuman
juga
masih
tumbuh
pada
8,33%(yoy), di mana Industri
Makanan pada saat itu tumbuh
7,74% (yoy). Pertumbuhan Industri
Makanan cenderung konsisten
dibandingkan
dengan
pertumbuhan Industri Minuman
yang lebih fluktuatif, terkadang
dapat mengalami pertumbuhan
positif yang cukup besar dan di
saat
yang
lain
mengalami
kontraksi pertumbuhan.
Industri Sawit yang termasuk
dalam Industri Makanan dan
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Minuman memberikan kontribusi
yang sangat besar terhadap
perekonomian
nasional.
Agribisnis sawit akan mempunyai
daya penyebaran ke belakang
berkisar
1,1‒2,0;
daya
penyebaran ke depan 1,5‒2,7;
multiplier
output
5,9‒7,0;
multiplier nilai tambah 3,8‒4,9;
dan multiplier tenaga kerja 4,8‒
7,1 yang artinya agribisnis kelapa
sawit memberikan dampak yang
luas (PASPI, 2020).
Sedangkan kontribusi industri
kelapa sawit dalam hal ini adalah
CPO (crude palm oil), berdasarkan
data aktual yang didapatkan dari
SIBS (Statistik Industri Besar dan
Sedang) tahun 2015, rata-rata
pangsa PDB CPO terhadap
industri
makanan
sepanjang
periode
2010-2015
adalah

sebesar 22,94%. Dengan kata lain,
sepanjang periode tersebut, PDB
CPO
secara
rata-rata
menyumbang sekitar 22,94% atau
hampir sepertiga PDB CPO
berkontribusi
terhadap
pembentukan
PDB
industri
makanan, sedangkan sisanya
sekitar 87,06% disumbangkan
oleh PDB industri makanan nonCPO.
Berdasarkan analisis forecasting
dan splitting nilai tambah industri
makanan
(split
CPO)
yang
dilakukan pada tahun 2018, rata-

rata kontribusi CPO terhadap PDB
Industri Makanan secara tahunan
sepanjang 2016-2024 adalah
sebesar
23,60%.
Kemudian
apabila dilihat nilai PDB riil, maka
nilai PDB CPO riil diperkirakan
akan mengalami peningkatan
hingga tahun 2024. Pada tahun
2016, diperkirakan nilai PDB riil
CPO sebesar Rp. 120,54 triliun,
menjadi Rp. 185,73 triliun pada
2021, dan meningkat menjadi Rp.
208,85 triliun pada tahun 2024.
Pada periode tersebut, rata-rata
pertumbuhan PDB CPO riil setiap
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tahunnya diperkirakan mencapai
7,01%.1
Kontribusi CPO terhadap Industri
Makanan cukup besar mencapai
hampir seperempatnya, sehingga
Industri
Makanan
sangat
bergantung terhadap CPO. Hal ini
dipengaruhi oleh besarnya ekspor
CPO yang menjadi komoditas
andalan
ekspor
Indonesia.
Permintaan komoditas minyak
sawit terus meningkat baik untuk
pasar di luar negeri maupun pasar
dalam negeri.

Sebagai komoditi, minyak kelapa
sawit merupakan penghasil devisa
terbesar pada sektor industri
pengolahan.
Pada semester I
2021 (Januari-Juni 2021) nilai
ekspor minyak kelapa sawit
mencapai sebesar USD 12,32
miliar, yang naik sebesar 53,2%
dari nilai ekspor pada semester I
2020. Sebelumnya pada tahun
2020 nilai ekspor minyak kelapa
sawit juga mengalami kenaikan
yang cukup besar, yaitu sebesar
USD 2,87 miliar (18,43%), dari
sebesar USD 15,57 miliar pada
Analisis Pengembangan Model
Forecasting, Kemenperin: 2018.
1
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tahun 2019 menjadi sebesar USD
18,44 miliar pada tahun 2020,
sementara pada tahun 2019 nilai
ekspor industri ini mengalami
penurunan sebesar 12,99% dari
nilai ekspor tahun 2018.
Meskipun pada tahun 2020
Indonesia dilanda pandemi Covid19, tapi nilai ekspor produk kelapa
sawit
(CPO
dan
produk
turunannya)
menunjukkan
peningkatan di kisaran USD 22,97
miliar, atau tumbuh sebesar 13,6%
dari 2019. Hal ini memberikan
kontribusi yang sangat berarti
pada devisa negara, ketika
komoditas lainnya mengalami
penurunan. Harga referensi untuk
minyak sawit mentah atau crude
palm oil (CPO) pada periode April
2021 cukup tinggi, yaitu sebesar
USD1.093,83 per ton. Sedangkan
bea keluar yang dikenakan untuk
ekspor CPO sebesar USD116 per
ton. Hal tersebut berdampak
positif pada penerimaan negara
serta peningkatan kesejahteraan
pekebun kelapa sawit di tingkat
tapak yang diterima dalam bentuk
harga Tandan Buah Segar.
Terjadinya kenaikan nilai ekspor
minyak kelapa sawit yang sebesar
53,2% pada semester I 2021

ternyata tidak seiring dengan
kondisi volume ekspornya, karena
volume ekspor minyak kelapa
sawit
semester
I
2021
mencatatkan penurunan sebesar
1,41%, yaitu dari sebanyak 12,53
juta ton pada semester I 2020
menjadi sebanyak 12,35 juta ton
pada semester I 2021. Pada tahun
2020 volume ekspor komoditas ini
bahkan turun lebih besar lagi,
yaitu sebesar 8,55%. Terjadinya
penurunan volume ekspor minyak
kelapa sawit sejak tahun 2020
menunjukkan telah terjadinya
kenaikan harga minyak kelapa
sawit di pasar dunia sejak tahun
2020 tersebut.
Sementara itu
kenaikan volume ekspor minyak

kelapa sawit yang terjadi pada
tahun 2019, di saat nilai ekspornya
turun, menunjukkan terjadinya
penurunan harga komoditas ini di
pasar global selama tahun 2019.
Dilihat dari perkembangannya,
dalam kurun waktu tahun 2013 –
2021, nilai ekspor kelapa sawit
mencapai nilai tertinggi pada
tahun 2017, di saat nilai ekspor
komoditi ini mencapai sebesar
USD 20,34 miliar atau naik sebesar
27,4% terhadap nilai ekspor tahun
2016.
Pada tahun 2018 nilai
ekspor kelapa sawit mengalami
penurunan
sebesar
12,01%
menjadi sebesar USD 17,90 miliar,
dan pada tahun 2019 nilai
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ekspornya turun lagi menjadi
sebesar USD 15,57 miliar. Dan
nilai ekspor minyak kelapa sawit
pada tahun 2019 merupakan nilai
ekspor terendah dalam kurun
waktu 2013 – 2020. Setelah turun
sebesar 12,99% pada tahun 2019
dibandingkan 2019, pada tahun
2020 nilai ekspor minyak kelapa
sawit
kembali
menunjukkan
peningkatan sebesar USD 2,71
miliar, sehingga pada keseluruhan
tahun 2020 ekspor minyak kelapa
sawit mencatatkan nilai sebesar
USD 18,69 miliar. Nilai ekspor
minyak kelapa sawit diperkirakan
akan meningkat pada tahun 2021,
di mana pada semester I 2021 saja
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menunjukkan
peningkatan
sebesar 53,2% dibandingkan
dengan periode yang sama tahun
2010.
Dalam
perhitungan
Produk
Domestik Bruto (PDB), industri
minyak kelapa sawit masuk ke
dalam Industri Makanan dan
Minuman, atau ke dalam Industri
Makanan khususnya.
Sebagai
bagian dari Industri Makanan,
maka nilai ekspor minyak kelapa
sawit juga menjadi bagian dari
nilai ekspor Industri Makanan.
Pada Semester I 2021 dari nilai
ekspor industri makanan yang
sebesar USD 19,54 miliar, sebesar
USD 12,32 miliar diperoleh dari

ekspor minyak kelapa sawit, yang
berarti mencapai sebesar 63,06%
dari total nilai ekspor industri
makanan.
Kontribusi nilai ekspor dari CPO
ini pada Semester I 2021
mengalami kenaikan dibanding
sebesar 60,1% pada tahun 2020,
namun
lebih
rendah
dari
kontribusi nilai ekspor pada tahun
2017 yang mencapai sebesar
65,3%. Relatif masih besarnya
ekspor minyak kelapa sawit
mentah hingga Semester I 2021
memang sangat disayangkan oleh
beberapa kalangan, terutama
yang menginginkan terjadinya

peningkatan nilai tambah industri
kelapa sawit Indonesia. Dan hal ini
akan terjadi jika industri turunan
kelapa
sawit
dapat
terus
dikembangkan dan diprioritaskan.
Jika dilihat dari perkembangan
nilai ekspor dan volume ekspor
minyak kelapa sawit Indonesia,
terlihat bahwa sebenarnya volume
ekspor minyak kelapa sawit sudah
mengalami
penurunan
sejak
tahun 2020.
Walaupun pada
tahun 2020 nilai ekspor komoditi
ini mengalami kenaikan sebesar
18,4%, namun volume ekspornya
mengalami penurunan sebesar
7,5%. Penurunan volume ekspor
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juga terjadi pada Semester I 2021,
yaitu sebesar 1,4% walaupun nilai
ekspornya naik sebesar 53,19%.
Hal ini merupakan suatu indikasi
bahwa produk minyak kelapa
sawit sudah semakin banyak
digunakan
untuk
keperluan
konsumsi dalam negeri, baik
sebagai bahan baku turunan
minyak kelapa sawit maupun
sebagai bahan baku bahan bakar
nabati (BBN). Penggunaan bahan
bakar nabati terus digalakkan,
terutama melalui implementasi
program mandatori biodiesel.
Program
ini
sudah
mulai
diimplementasikan sejak tahun
2008 yang dimulai dengan kadar
campuran biodiesel sebesar 2,5%.
Secara bertahap kadar biodiesel
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ditingkatkan hingga pada tahun
2020 menjadi 30% (B30).
Jika dilihat menurut negara tujuan,
ekspor kelapa sawit Indonesia
ditujukan sedikitnya ke sepuluh
negara di dunia. Tujuan ekspor
terbesar adalah ke India, yang
pada tahun 2020 mencapai
sebesar 4,57 juta ton dengan nilai
sebesar
USD
2,99
miliar.
Sebelumnya, pada tahun 2019
tujuan ekspor terbesar adalah ke
Tiongkok yang mencapai sebesar
5,79 juta ton dengan nilai sebesar
USD 3,02 miliar. Tetapi sejak
tahun 2012 hingga 2018 tujuan
ekspor minyak kelapa sawit
Indonesia adalah ke India yang
kemudian diikuti ke Tiongkok.
Sejak tahun 2014 negara tujuan
ketiga terbesar adalah ke Pakistan,

kemudian diikuti ke Belanda dan
Amerika Serikat. Namun pada
tahun 2019 dan 2020 ekspor
minyak kelapa sawit ke Amerika
Serikat lebih besar dibandingkan
ke Belanda akibat turun drastisnya

ekspor minyak kelapa sawit ke
Belanda
dalam
dua
tahun
tersebut.
Seiring dengan perkembangan
nilai ekspor kelapa sawit yang

Tabel 3.
Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama
TAHUN
NO.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BERAT (RIBU TON)

NEGARA

1. India

5.931,7

4.983,2

5.885,8

5.457,5

7.375,8

6.415,2

4.653,5

4.631,4

2. Tiongkok

2.682,2

2.693,9

4.156,7

3.111,8

3.601,1

4.184,7

5.918,1

4.399,4

3. Pakistan

1.089,2

1.826,8

2.325,6

2.106,4

2.193,8

2.458,5

2.215,9

2.488,7

4. Belanda

1.663,7

1.450,5

1.440,5

1.156,6

1.428,0

1.261,9

1.103,4

765,3

5. Amerika Serikat

463,0

491,8

732,7

955,8

1.153,4

1.112,8

1.189,0

1.123,7

6. Spanyol

634,5

924,2

1.010,9

1.125,6

1.377,3

1.170,6

1.086,1

1.143,4

7. Mesir

748,4

1.039,8

1.156,3

999,2

1.201,5

936,9

1.095,1

970,9

8. Bangladesh

658,2

1.049,9

1.143,0

933,6

1.239,3

1.409,2

1.358,9

1.033,3

1.038,7

1.369,1

1.204,2

925,1

1.077,5

899,8

753,4

944,7

852,4

800,3

796,9

730,0

623,5

434,1

592,7

366,5

9. Italia
10. Singapura

Lainnya
JUMLAH
NO.

6.461,1

7.743,3

8.435,7

6.836,6

7.800,1

9.388,1

10.250,6

9.766,0

22.223,0

24.372,7

28.288,1

24.338,3

29.071,3

29.671,8

30.216,6

27.633,4

NILAI (US$ JUTA)

NEGARA

1. India

4.516,8

3.756,0

3.343,9

3.481,8

4.965,9

3.624,7

2.301,4

3.037,6

2. Tiongkok

2.050,4

2.145,8

2.497,2

2.190,2

2.651,8

2.650,0

3.096,2

2.873,0

3. Pakistan

821,7

1.366,5

1.319,9

1.301,6

1.474,7

1.445,7

1.169,1

1.669,4

4. Belanda

1.268,8

1.143,6

881,6

862,8

1.114,3

806,5

597,7

526,0

5. Amerika Serikat

352,6

393,8

456,8

699,1

938,7

756,8

658,6

784,5

6. Spanyol

480,9

692,7

583,3

706,6

942,9

720,5

576,6

762,9

7. Mesir

574,8

779,4

688,8

655,4

843,8

577,7

581,1

657,7

8. Bangladesh

504,1

803,3

681,5

584,8

837,3

854,8

710,8

702,7

9. Italia

802,7

1.045,9

718,2

566,1

724,3

556,5

411,5

626,6

10. Singapura

657,0

614,3

448,9

462,7

418,3

249,0

282,0

238,7

5.111,2

6.264,2

5.331,5

4.766,2

5.812,7

5.989,6

5.599,8

6.813,2

17.140,8

19.005,6

16.951,6

16.277,3

20.724,8

18.231,7

15.984,9

18.692,3

Lainnya
JUMLAH

Sumber: BPS, diolah Pusdatin Kemenperin
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mencapai nilai tertinggi pada
tahun 2017, ekspor ke India juga
mencapai volume tertinggi pada
tahun 2017, yaitu sebesar 7,33 juta
ton dengan nilai sebesar USD 4,9
miliar. Namun ekspor ke Tiongkok
mencapai jumlah tertingginya
pada tahun 2019, dengan volume
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sebesar 5,79 juta ton dan nilai
ekspor sebesar USD 3,02 miliar.
Sementara itu ekspor ke Pakistan
mencapai jumlah tertingginya
pada tahun 2020, dengan volume
sebesar 2,49 juta ton dan nilai
ekspor sebesar USD 1,67 miliar.

Meski pandemi belum berakhir,
Ketua
Umum
Gabungan
Pengusaha
Kelapa
Sawit
Indonesia (GAPKI), memprediksi
produksi minyak sawit pada tahun
2021 bisa mencapai sekitar 49 juta
ton untuk Crude Palm Oil (CPO),
dan sekitar 4,65 juta ton untuk
Palm Kernel Oil (PKO), sehingga
totalnya mencapai sekitar 53,65
juta ton. Hal ini didukung antara
lain oleh pemeliharaan kebun
yang lebih baik, cuaca yang
mendukung, dan harga yang
menarik. Sementara pada tahun

2020 produksi tercatat sekitar
CPO 48 juta ton dan PKO sekitar
4,5 juta ton sehingga totalnya 51,5
juta ton.
Dalam periode waktu tahun 2016
hingga tahun 2021, produksi
minyak kelapa sawit tercatat terus
mengalami peningkatan yang
cukup berarti. Secara persentase
peningkatan tertinggi terjadi pada
tahun 2017, yaitu sebesar 20,56%,
di saat yang sama terjadinya
peningkatan nilai ekspor terbesar.
Persentase peningkatan kedua
terbesar terjadi pada tahun 2018
dengan peningkatan sebesar
12,96%, dan selanjutnya pada
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tahun 2019 dengan peningkatan
sebesar 9,88%.
Sementara itu data dari Direktorat
Jenderal
Perkebunan–Kementerian Pertanian menunjukkan
bahwa pada tahun 2019 produksi
minyak kelapa sawit mencapai
sekitar 48,4 juta ton, dimana
penghasil
terbesar
adalah
Perkebunan Besar Swasta dengan
produksi sebesar 30,1 juta ton
atau sebesar 62% dari total
produksi minyak kelapa sawit
Indonesia. Kemudian sekitar 34%
atau sebanyak 16,2 juta ton
dihasilkan
oleh
Perkebunan
Rakyat, dan sisanya sekitar 4% atau
sebesar 2,1 juta ton dihasilkan dari
Perkebunan Besar Negara. Dan
kalau dilihat menurut Provinsi,
penghasil minyak kelapa sawit
terbesar adalah Provinsi Riau yang
mencapai 20% dari total produksi
nasional pada tahun 2019.
Kemudian diikuti oleh Provinsi
Kalimantan Tengah sebesar 15%
dan Provinsi Sumatera Utara
sebesar 14%.
Dicapainya
produksi
minyak
kelapa sawit sekitar 48,4 juta ton
pada tahun 2019 diperoleh dari
luas areal tanam sebesar 14,6 juta
Ha, dimana sekitar 54,42%
merupakan luas areal Perkebunan
Besar
dan
sekitar
41,35%
merupakan luas areal tanam
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Perkebunan Rakyat. Luas areal
tanam
pada
tahun
2019
merupakan peningkatan dari luar
areal tanam pada tahun 2018 yang
tercatat sebesar 14,33 juta Ha,
yang juga terus meningkat pada
tahun 2020 dan juga tahun 2021.
Luas
Perkebunan
Rakyat
diperkirakan akan terus meningkat
dan mendominasi luas areal
perkebunan kelapa sawit hingga
mencapai 60%. Sehingga peranan
Perkebunan
Rakyat
memiliki
kontribusi yang signifikan dalam
pembangunan
perkebunan
kelapa sawit di Indonesia.
Meskipun
diperkirakan
akan
mendominasi
luas
areal
perkebunan
kelapa
sawit
Indonesia, namun produktivitas
Perkebunan Rakyat masih rendah
yaitu 3,43 ton per hektar pada
tahun 2020, yang masih di bawah
produktivitas rata-rata nasional
yang mencapai 3,89 ton per
hektar.
Begitu
pula
jika
dibandingkan
dengan
penguasaan perkebunan lahan
sawit yang lain maka jauh di
bawah Perkebunan Besar Swasta
yang produktivitasnya tercatat
4,16 ton per hektar, maupun
produktivitas Perusahaan Besar
Negara yang mencapai 4,44 ton
per hektar. Namun, produktivitas
Perkebunan Rakyat masih besar
potensinya untuk ditingkatkan.

Dari data historis menunjukkan
bahwa produktivitas Perkebunan
Rakyat
mengalami
tren
peningkatan. Pada tahun 2015,
produktivitas sawit Perkebunan
Rakyat tercatat sebesar 3,15 ton
per hektar dan terus meningkat
hingga
pada
tahun
2020
mencapai 3,43 ton per hektar, dan
pada tahun 2021 diperkirakan
juga akan meningkat menjadi 3,47
ton
per
hektar.
Untuk
meningkatkan produktivitas sawit
pada perkebunan rakyat, perlu
terus
didorong
program
peremajaan sawit rakyat dengan
menanam ulang sawit (replanting)
menggunakan bibit yang unggul.
Peremajaan sawit ditujukan pada

tanaman sawit yang sudah
berumur
tua
yang
produktivitasnya sudah menurun.
Selain
itu
juga
diperlukan
penerapan teknologi budidaya
yang tepat serta saat panen dan
pasca panen. Pemupukan yang
dilakukan harus secara tepat baik
dari jenis maupun dosisnya.
Penggunaan pupuk organik juga
bisa
dilakukan
untuk
mengembalikan kesuburan tanah.
Dilihat berdasarkan provinsinya,
luas areal tanaman kelapa sawit
yang diperkirakan sekitar 14,6 juta
Ha, sebagian besar terdapat di
Provinsi Riau dengan luas sebesar
2,82 juta ton. Namun, jika dilihat
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produktivitas minyak kelapa sawit
per-Ha, ternyata produktivitas
kelapa sawit di Provinsi Riau
bukanlah yang terbesar. Pada
tahun 2019 produktivitas kelapa
sawit terbesar dicapai oleh
Provinsi
Kalimantan
Tengah
dengan produktivitas sebesar
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4.908 ton per hektar, sementara
produktivitas nasional pada tahun
2019 tercatat sebesar 4.045 ton
per hektar. Produktivitas kedua
terbesar dicapai oleh Provinsi
Sumatera
Utara
dengan
produktivitas sebesar 4.619 ton
per hektar.

BAB III
HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT
bangkan
dan
memperkuat
struktur industri kelapa sawit.
Hilirisasi
industri
adalah
pembangunan industri dalam
rangka
pendalaman
dan
penguatan struktur industri. Fokus
hilirisasi industri saat ini yaitu pada
industri berbasis bahan tambang
dan mineral, berbasis migas dan
batubara, dan industri berbasis
agro mempertimbangkan sumber
daya
dan
kekayaan
alam
Indonesia. Hilirisasi pada industri
berbasis bahan tambang dan
mineral
dilakukan
melalui
program
penumbuhan
dan
pengembangan industri smelter.
Smelter
yang
dibangun
diantaranya untuk hilirisasi nikel,
aluminium, tembaga dan besi
baja. Kemudian untuk hilirisasi
industri berbasis migas dan batu
bara saat ini sedang diupayakan
untuk
pembangunan
proyek
gasifikasi batu bara. Sedangkan
hilirisasi industri berbasis agro
salah satunya adalah pada industri
kelapa sawit. Produk turunan sawit
yang sangat beragam dan luas
baik untuk bahan baku makanan
maupun selain makanan dapat
dimanfaatkan untuk mengem-

Program hilirisasi industri yang
dimaksudkan untuk mendapatkan
nilai tambah produk bahan
mentah, memperkuat struktur
industri, menyediakan lapangan
kerja, dan memberi peluang
usaha di Indonesia.
Melalui
hilirisasi
industri,
diharapkan
komoditas yang diekspor nantinya
tidak lagi berupa bahan baku,
tetapi sudah dalam bentuk produk
turunan atau barang jadi sehingga
dapat meningkatkan harga yang
berujung
pada
peningkatan
penerimaan
devisa
melalui
ekspor. Sementara itu, dalam
jangka menengah dan panjang
akan
mengurangi
defisit
perdagangan sektor industri serta
mengurangi
defisit
neraca
transaksi
berjalan,
yang
selanjutnya akan meningkatkan
stabilitas ekonomi makro dan
menjaga nilai rupiah agar tidak
terlalu berfluktuasi. Lebih jauh
lagi, hilirisasi industri akan
mendorong kegiatan ekonomi di
sektor lainnya dan mempunyai
multiplier effect yang besar.
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Hilirisasi industri juga akan
mendorong Indonesia menaiki
tangga 'global supply chain'
dengan menjadi produsen bahan
setengah jadi atau bahan material
yang sudah diproses.
Prasyarat yang harus dipenuhi
untuk mendapatkan keberhasilan
hilirisasi industri antara lain:
1. Adanya pola pikir (mind set)
yang bersifat jangka panjang
dan kolaboratif-integratif dari
stakeholders
untuk
keberhasilan pembangunan
industri nasional secara utuh;
2. Adanya jaminan ketersediaan
pasokan
bahan
baku
(termasuk sebagai bahan
bakar) dari sumber daya alam
yang mencakup aspek teknis
(spesifikasi),
harga,
serta
jumlah dan jangka waktu
penyediaan;
3. Adanya jaminan ketersediaan
lahan melalui regulasi tata
ruang
terkait
Kawasan
Pembentukan Industri (KPI)
dan Kawasan Industri (KI) agar
layak secara teknis, ekonomis,
dan luasan;
4. Adanya jaminan ketersediaan
pembiayaan industri yang
layak secara ekonomis melalui
dukungan
insentif
fiskal
berupa suku bunga, serta
penundaan dan pemotongan
pajak tertentu;
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5. Adanya jaminan ketersediaan
pemanfaatan
teknologi
melalui regulasi dan insentif,
baik
bagi
penyediaan
teknologi
dalam
negeri
maupun kemitraan dengan
pihak luar negeri;
6. Adanya jaminan ketersediaan
energi
(pembangkit
dan
transmisi) serta sarana dan
prasarana, transportasi dan
logistik
yang
dapat
dimanfaatkan oleh industri
sehingga layak secara teknis
dan ekonomis; dan
7. Adanya
jaminan
atau
kepastian regulasi yang tidak
tumpang tindih terkait kewenangan
pengembangan,
pembiayaan,
dan
pengawasan
oleh
kementerian/lembaga
dan
BUMN sehingga tercipta iklim
berusaha yang efektif.

Hilirisasi industri minyak sawit
nasional merupakan salah satu
bagian
penting
dalam
pembangunan jangka panjang
industri minyak sawit Indonesia.
Melalui hilirisasi industri minyak
sawit, pada tahun 2045 Indonesia
diharapkan mampu merubah

posisinya dari ‘raja’ CPO dunia
saat ini, menjadi ‘raja hilir’ melalui
tiga jalur hilirisasi, yakni oleofood
(oleofood complex), oleochemical
complex, dan biofuel complex.
Hilirisasi minyak sawit tersebut
merupakan kombinasi strategi
promosi
ekspor
(export
promotion) dan substitusi impor
(import substitution). Artinya,
melalui hilirisasi CPO diolah
menjadi produk-produk bernilai
tambah lebih tinggi, baik untuk
tujuan ekspor maupun untuk
pengganti barang yang diimpor,
seperti solar, avtur, premium,
plastik, pelumas, dan sebagainya.
Dengan
demikian,
manfaat
ekonomi hilirisasi bahkan industri
minyak sawit secara keseluruhan
tidak hanya melihat berapa devisa
yang dihasilkan dari ekspor, tetapi
juga beberapa devisa yang bisa
dihemat akibat dari substitusi
impor.
Pintu gerbang hilirisasi minyak
sawit adalah industri refinery yakni
industri yang mengolah CPO
(crude palm oil) maupun CPKO
(crude palm kernel oil) menjadi
produk antara yakni olein, stearin
dan PFAD (palm fatty acid
distillate). Produk antara yang
dihasilkan dari industri refinery ini
dapat diolah lebih lanjut untuk
memperoleh
produk-produk
minyak sawit yang lebih hilir.

Secara umum, hilirisasi minyak
sawit yang sedang berlangsung di
Indonesia
saat
ini
dapat
dikelompokkan atas tiga jalur
hilirisasi yakni jalur hilirisasi
oleofood complex, oleochemical
complex, dan biofuel complex.
1. Jalur hilirisasi oleopangan
(oleofood complex), yaitu
industri-industri
yang
mengolah produk industri
refinery untuk menghasilkan
produk antara oleopangan
(intermediate
oleofood)
sampai pada produk jadi
oleopangan
(oleofood
product). Berbagai produk
hilir oleopangan yang telah
dihasilkan di Indonesia antara
lain minyak goreng sawit,
margarin, vitamin A, vitamin E,
shortening,
ice
cream,
creamer,
cocoa
butter/
specialty-fat dan lain-lain;
2. Jalur hilhirisasi oleokimia
(oleochemical complex), yaitu
industri-industri
yang
mengolah produk industri
refinery untuk menghasilkan
produk-produk
antara
oleokimia/oleokimia
dasar
sampai pada produk jadi
seperti produk biosurfactant
(misalnya
ragam
produk
deterjen, sabun, shampoo),
biolubricant
(misalnya
biopelumas), dan biomaterial
(misalnya bioplastik); dan
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3. Jalur hilirisasi biofuel (biofuel
complex),
yaitu
industriindustri
yang
mengolah
produk industri refinery untuk
menghasilkan produk-produk
antara biofuel sampai pada
produk jadi biofuel, seperti
biodiesel,
biogas,
biopremium, dan bioavtur.
Hilirisasi minyak sawit dengan
melalui
tiga
jalur
tersebut
merupakan bagian penting dari
strategi industrialisasi di Indonesia
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yakni kombinasi strategi promosi
ekspor (EO) dan substitusi impor
(SI). Dari segi strategi EO, hilirisasi
minyak sawit dilakukan secara
bertahap yakni fase pertama (EO1)
dan dilanjutkan dengan fase
lanjutan (EO2). Hilirisasi fase EO1
diharapkan
dapat
merubah
ekspor produk minyak sawit
mentah menjadi produk hilir
setengah jadi seperti RBD (refined,
bleached, and deodorized) olein,
RBD stearin, PFAD, fatty acid, fatty
alcohol, glycerol, dan lainnya.

Sedangkan hilirisasi fase EO2
diharapkan produk yang diekspor
adalah produk jadi seperti produk
oleofood
kemasan
(minyak
goreng, margarin), oleokimia jadi
(sabun mandi, detergen, shampoo
dan
lainnya)
dan
biofuel
(biodiesel, biogas, bioethanol dan
lainnya). Strategi promosi ekspor
melalui hilirisasi minyak sawit juga
dilaksanakan
paralel
dengan
strategi substitusi impor yang
dapat dikelompokkan atas dua
fase yakni fase pertama (SI1) yakni
menghasilkan produk antara yang
selama
ini
masih
diimpor
Indonesia. Sedangkan fase kedua
(SI2) adalah menghasilkan produk
jadi untuk menggantikan produk
jadi yang diimpor selama ini.
Termasuk ke dalam fase substitusi
impor
kedua
ini
adalah
penggantian
solar
dengan
biodiesel (mandatory biodiesel),
penggantian
petropelumas
dengan biopelumas dan lainnya.

Kemajuan hilirisasi yang terjadi
dalam
periode
2011-2016
tercermin dari kenaikan konsumsi
CPO domestik dari 7,8 juta ton
menjadi 13,5 juta ton, yang
digunakan untuk industri olein
(minyak goreng dan margarin, dan
lainnya), industri oleokimia dan
detergen, serta industri biodiesel.

Kemajuan hilirisasi yang terjadi
dalam
periode
2011-2016
tercermin dari kenaikan konsumsi
CPO domestik dari 7,8 juta ton
menjadi 13,5 juta ton, yang
digunakan untuk industri olein
(minyak goreng dan margarin, dan
lainnya), industri oleokimia dan
detergen, serta industri biodiesel.
Keberhasilan hilirisasi minyak
sawit di dalam negeri tersebut
telah
berhasil
memperbaiki
komposisi ekspor minyak sawit
Indonesia dari dominasi minyak
sawit mentah. Jika pada tahun
2008
ekspor
minyak
sawit
Indonesia masih sekitar 55 persen
berupa minyak sawit mentah
(CPO), maka pada tahun 2016
sekitar 78 persen ekspor minyak
sawit Indonesia sudah dalam
bentuk minyak sawit olahan.
Untuk mendukung hilirisasi di
dalam negeri, investasi pada
industri hilir minyak sawit sudah
berkembang sebelumnya. Hal ini
tercermin dari kapasitas produksi
industri
hilir
minyak
sawit.
Kapasitas produksi minyak goreng
mencapai 15,3 juta ton, biodiesel
11,4 juta ton, sabun dan detergen
3,6 juta ton, oleokimia dasar
1,7ton dan margarin/shortening
sebesar 0,8 juta ton. Dengan
kapasitas industri hilir yang
demikian, industri hilir minyak
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sawit
domestik
diperkirakan
sudah mampu mengolah sekitar
32 juta ton CPO.
Prospek industri kelapa sawit dan
turunannya terlihat semakin cerah,
baik di pasar dalam negeri
maupun di pasar dunia. Industri ini
semakin
strategis
karena
berpeluang besar untuk lebih
berperan
menjadi
motor
pertumbuhan ekonomi nasional,
penghasil devisa, dan menyerap
tenaga kerja.
Di dalam negeri, kebijakan
pemerintah
mengembangkan
bahan bakar nabati (BBN) sebagai
alternatif bahan bakar minyak
(BBM) memberi peluang besar
bagi
perkembangan
industri
turunan kelapa sawit.
Sesuai
dengan target pemerintah, pada
tahun 2020 sekitar 30% dari
kebutuhan bahan bakar dalam
negeri akan disuplai dengan BBN,
dimana
sebagian
besar
diantaranya berbasis minyak sawit
atau dikenal sebagai biodiesel.
Kementerian Pertanian mencatat
adanya peningkatan ekspor yang
cukup signifikan pada 6 produk
turunan kelapa sawit seperti RBD
(Refined,
Bleached
and
Deodorized) Palm Olein, Palm
Kernel Oil, RBD Palm Stearin, RBD
Palm Oil, bungkil sawit (Palm
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Kernel Expeller) dan cangkang
kelapa sawit sejumlah 1,28 juta ton
dengan nilai sekitar Rp 6,7 triliun
pada triwulan 1 2020. Hal ini
meningkat 150 persen dibanding
periode sama tahun 2019, yang
tercatat sekitar 830 ribu ton
dengan nilai sebesar Rp 5,5 triliun.
Kenaikan volume yang signifikan
terjadi di tengah kondisi ekonomi
yang melemah akibat wabah
pandemi.
Dari total ekspor minyak kelapa
sawit pada tahun 2020 tercatat
sekitar 83% berupa produk
olahan, dan hanya sekitar 17%
yang diekspor dalam bentuk
minyak mentah (CPO). Kondisi itu
jauh berbeda dari situasi tahun
2010, ketika sebanyak 60%
produksi diekspor sebagai CPO
dan sekitar 40%lain dalam bentuk
produk olahan. Sepanjang 2020
lalu, kinerja industri sawit nasional
tak hanya ditopang pasar ekspor,
namun juga dari pasar domestik.
Konsumsi domestik pada 2020
meningkat sebesar 3,6% jika
dibandingkan tahun sebelumnya,
atau menjadi sebesar 17,35 juta
ton. Akibat pandemi, peningkatan
konsumsi
kebutuhan
produk
turunan CPO dari oleokimia naik
sekitar 60,51% menjadi 1,695 juta
ton. Ini antara lain untuk sabun
dan bahan baku disinfektan, dan
peningkatan konsumsi biodiesel

terkait kebijakan mandatori B30
sebesar 24% menjadi 7,226 juta
ton.
Kebijakan mandatori B30 ini
mengakibatkan industri biodiesel
terus berkembang, meningkat
baik dari sisi jumlah maupun
kapasitasnya. Peningkatan ini
seiring
dengan
semakin
bertambahnya
kebutuhan
biodiesel di dalam negeri maupun
untuk tujuan ekspor. Produksi
biodiesel
menunjukkan
peningkatan yang signifikan dari
tahun ke tahun, pada tahun 2009
produksi
biodiesel
sebesar
190.000 kilo liter hingga mencapai
8,63 juta kilo liter pada tahun 2020
(Ditjen EBTKE, KemenESDM). Dari
jumlah produksi pada tahun 2020
ini, 8,4 juta kilo liter di antaranya
dimanfaatkan untuk penggunaan
biodiesel di dalam negeri yang
berdampak pada penghematan
devisa mencapai USD 2,66 miliar
(Rp 38,31 triliun).

Dalam perkembangan industri
kelapa sawit nasional, kebijakan
industrialisasi dan perdagangan
internasional sudah mengalami
berbagai
perubahan.
Pada

periode sebelum 1978, industri
minyak sawit Indonesia lebih
berorientasi pada pasar ekspor
(export orientation) kemudian
berubah pada orientasi pasar
domestik
(domestic
market
orientation) yang menyebabkan
pasang surutnya hilirisasi pasar
domestik. Dua regim kebijakan
mempengaruhi industri minyak
sawit dalam periode 1973-2011,
yaitu kebijakan alokasi dan harga
maksimum CPO domestik (19731990), kebijakan pajak ekspor
minyak sawit dengan berbagai
variasi (1991-2011). Saat ini,
secara umum kebijakan hilirisasi
yang
ditempuh
mencakup
Kebijakan
Insentif
Pajak,
Pengembangan Kawasan Industri
Integrasi Industri Hilir Sawit
dengan Fasilitas/Jasa Pelabuhan,
kebijakan Bea Keluar (duty) dan
pungutan ekspor, serta kebijakan
mandatori
biodiesel
untuk
substitusi solar impor.
Untuk mempercepat hilirisasi
minyak sawit di dalam negeri,
pemerintah juga mengeluarkan
rangkaian berbagai kebijakan/
instrumen untuk mempercepat
hilirisasi.
Berbagai
kebijakan
tersebut antara lain:
1) Pengurangan
pajak
penghasilan (tax allowance)
untuk industri hilir kelapa sawit
yang
mengacu
pada
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2)

3)

4)

5)
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Peraturan Pemerintah Nomor
52 Tahun 2011;
Insentif pajak (tax holiday)
untuk industri hilir kelapa sawit
perintis dengan mengacu
pada
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
130/PMK.011/2011 tentang
Pemberian
Fasilitas
Pembebasan
Pajak
Penghasilan Badan;
Pembebasan bea masuk atas
impor mesin serta barang dan
bahan untuk pembangunan
atau pengembangan industri
dalam rangka penanaman
modal (PMK Nomor 76 Tahun
2012); dan
Pengembangan
Kawasan
Industri Integrasi Industri Hilir
Sawit dengan Fasilitas/Jasa
Pelabuhan
seperti
Sei
Mangkei (Sumatera Utara),
Dumai-Kuala Enok (Riau),
Tanjung Api-api (Sumatera
Selatan)
dan
Maloy
(Kalimantan Timur).
Kebijakan
bea
keluar.
Kebijakan
dengan
fokus
hilirisasi minyak sawit dimulai
pada tahun 2011, dengan
merubah kebijakan pajak
ekspor menjadi kebijakan bea
keluar CPO dan produk
turunannya (PMK Nomor 128
Tahun 2011 dan PMK Nomor
75 Tahun 2012).

Tujuan pemberlakuan kebijakan
bea keluar tersebut adalah:
a. Menjamin
ketersediaan
bahan baku minyak sawit
bagi industri domestik;
b. Mengamankan
pasokan
serta harga minyak goreng
di dalam negeri; dan
c. Mendukung
Program
Nasional Hilirisasi Industri
Kelapa Sawit.
Kebijakan bea keluar tersebut
pada prinsipnya memuat lima hal
berikut:
1) Bea keluar CPO dan/atau
CPKO
dikenakan
setelah
produsen CPO memperoleh
keuntungan;
2) Batas bawah harga CPO yang
dikenakan bea keluar CPO
adalah jika harga CPO lebih
besar dari USD 750 per ton;
3) Tarif bea keluar produk hilir
lebih rendah daripada produk
hulunya
dengan
maksud
mendorong hilirisasi di dalam
negeri;
4) Tarif bea keluar minyak
goreng kemasan lebih rendah
daripada
minyak
goreng
curah, untuk mendukung
program national branding;
dan
5) Cakupan
produk
yang
dikenakan
bea
keluar
diperluas seperti produkproduk
hydrogenated,
bungkil,
PFAD
yang

merupakan
bahan
baku
penting industri domestik.
Dengan demikian, kebijakan bea
keluar sebagai pajak ekspor
diberlakukan secara progresif.
Bea keluar baru ditetapkan jika
harga CPO dunia lebih besar dari
USD 750 per ton dengan tarif
7,5%. Dengan penetapan bea
keluar secara ad valorem tax, maka
dengan meningkatnya harga CPO
dunia,
besaran
tarif
makin
meningkat antara 7,5% sampai
22,5%. Pada harga CPO dunia
lebih dari USD 1.250 per ton
besarnya
tarif
bea
keluar
maksimum 22,5%.

absolut ad valorem yang dimulai
pada harga CPO dunia di atas
USD 750 per ton dengan tarif
sebesar USD 3 per ton. Sehingga
dengan tarif pungutan ekspor
yang tetap sebesar USD 50 per ton
maka secara total menjadi USD 53
per ton, atau setara dengan pajak
ekspor CPO 6,8%. Jika harga CPO
dunia meningkat dari USD 750 per
ton menjadi USD 1.000 per ton,
tarif bea keluar juga mengalami
peningkatan dari USD 3 menjadi
USD 93 per ton. Tarif bea keluar
terbesar yakni sebesar USD 200
per ton dipungut jika harga CPO
dunia mencapai di atas USD 1.250
per ton.

Pada tahun 2015 kebijakan bea
keluar tersebut dirubah menjadi
bea keluar yang baru (PMK Nomor
136
Tahun
2015)
dan
dikombinasikan dengan kebijakan
pungutan ekspor (PMK Nomor
114 Tahun 2015). Kebijakan
pungutan
ekspor
(levy)
diberlakukan sebesar USD 50 per
ton CPO untuk setiap harga CPO
dunia.
Selain
itu
juga
memberlakukan pungutan ekspor
dengan tarif yang lebih rendah
dengan makin ke hilir pada
produk turunan CPO. Berbeda
dengan kebijakan bea keluar yang
lama yang menganut tarif relatif ad
valorem, instrumen bea keluar
yang baru menggunakan nilai

Sementara Itu, pungutan ekspor
CPO secara absolut tetap sebesar
USD 50 per ton untuk setiap
tingkatan harga CPO dunia.
Dengan demikian, kombinasi
instrumen
bea
keluar
dan
pungutan
ekspor
CPO
menghasilkan
pajak
ekspor
sebesar USD 50-250 per ton atau
6,7-20%. Jika dihitung rata-rata
untuk setiap tingkatan harga CPO
dunia (kecuali di bawah USD 750),
pajak ekspor CPO baru adalah
13,85%. Dengan demikian, pajak
ekspor CPO yang baru tersebut
lebih rendah dari pajak ekspor
CPO sebelumnya. Pajak ekspor
CPO baru rata-rata 7,7% di bawah
tarif pajak ekspor CPO yang lama.
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Dibandingkan dengan kebijakan
sebelumnya (PMK Nomor 128
Tahun 2011 dan PMK Nomor 75
Tahun 2012), kombinasi kebijakan
bea keluar dan pungutan ekspor
tersebut (PMK Nomor 136 Tahun
2015 dan PMK Nomor 114 Tahun
2015)
memberikan
insentif
hilirisasi sebagai berikut:
1) Kebijakan pajak ekspor RBD
Palm Olein yang baru lebih
tinggi dibandingkan dengan
pajak ekspor sebelumnya;
2) Pajak ekspor RBD Palm Olein
Kemasan
lebih
rendah
dibandingkan
dengan
kebijakan sebelumnya;
3) Pajak ekspor biodiesel lebih
rendah
dari
kebijakan
sebelumnya.
Penyesuaian
tarif
pungutan
ekspor produk kelapa sawit
termasuk CPO dan turunannya
diberlakukan pada tahun 2020
melalui
Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor 57/PMK.05/
2020 tentang Tarif Badan Layanan
Umum Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit yang
terakhir kali dirubah melalui PMK
Nomor
76/PMK.05/2021.
Di
dalam PMK tersebut menerapkan
rentang tarif pungutan ekspor
untuk produk kelapa sawit dan
turunannya secara berjenjang.
Batas pengenaan tarif progresif
pada CPO berubah yang semula
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pada harga CPO USD 670 per ton
menjadi USD 750 per ton. Apabila
harga CPO di bawah atau sama
dengan USD 750 per ton maka
tarif pungutan ekspor tetap
sebesar USD 55 per ton.
Selanjutnya, untuk setiap kenaikan
harga CPO sebesar USD 50 per
ton, maka tarif pungutan ekspor
naik sebesar USD 20 per ton
sampai dengan harga CPO
mencapai USD 1.000 per ton.
Apabila harga CPO di atas USD
1.000 per ton maka tarif tetap
sebesar USD 175 per ton.
Apabila produk yang diekspor
semakin ke hilir, maka tarif
pungutan ekspor semakin rendah.
Seperti misalnya untuk RBD Palm
Oil,
tarif
pungutan
ekspor
terendah untuk harga dibawah
atau sama dengan USD 750 per
ton yaitu sebesar USD 25 per ton,
dan akan bertambah sebesar USD
16 per ton untuk setiap kenaikan
harga USD 50 per ton, sampai
dengan harga RBD Palm Oil
mencapai USD 1.000 per ton ke
atas, maka tarif tetap sebesar USD
121 per ton.
Beberapa dampak diberlakukannya penyesuaian tarif pungutan
ekspor produk kelapa sawit dan
turunannya diantaranya:
- Utilisasi
industri
pengolahan minyak sawit

-

-

meningkat
dari
yang
semula 58% menjadi 72%
pada awal semester I tahun
2021;
Tambahan proyek investasi
baru/perluasan industri hilir
kelapa sawit (oleofood,
oleochemical, biodisesel,
dan sebagainya) hingga
mencapai
total
nilai
investasi berkisar Rp 10
triliun;
Nilai ekspor produk olahan
minyak sawit (processed
palm oil) mendominasi
hingga 90% dari total
ekspor
minyak
sawit
dibandingkan
dengan
minyak sawit mentah (CPO
dan CPKO).

Kebijakan baru tersebut secara
umum
dapat
mendukung
program hilirisasi minyak sawit.
Pajak ekspor bahan mentah (CPO)
yang lebih tinggi daripada pajak
ekspor produk turunannya dapat
mendorong hilirisasi melalui tiga
jalur tersebut di atas. Demikian
juga pajak ekspor produk makin
ke hilir (misalnya RBD Palm Olein
Kemasan) yang lebih rendah dari
produk hulunya (RBD Palm Olein)
juga dapat mendorong hilirisasi
tersebut. Pajak ekspor RBD Palm
Olein Kemasan yang lebih rendah
dari Biodiesel dapat dipandang
sebagai bagian dari instrumen

kebijakan
untuk
mengurangi
masalah trade-off fuel food.
Kebijakan mandatori biodiesel
dikhawatirkan akan menarik CPO
ke industri biodiesel sehingga
dikhawatirkan industri oleofood
akan kehilangan daya saingnya.
Dengan menerapkan pajak ekspor
yang lebih rendah pada industri
oleofood (RBD Palm Olein
Kemasan) dibandingkan produk
di industri biodiesel diharapkan
dapat menjaga keseimbangan
antara mendorong implementasi
kebijakan mandatori biodiesel
dan mendorong ekspor produkproduk hilir oleofood. Selain itu,
tarif ekspor biodiesel yang lebih
tinggi
tersebut
merupakan
instrumen
untuk
menahan
sebagian produksi biodiesel di
dalam
negeri
sehingga
implementasi mandatori biodiesel
dapat kondusif dilaksanakan.
Kebijakan substitusi impor solar
dengan biodiesel sawit (fatty acid
methyl ester/FAME) merupakan
bagian dari hilirisasi minyak sawit
di
dalam
negeri.
Selain
meningkatkan
nilai
tambah,
memperluas pasar domestik,
kebijakan mandatori biodiesel
juga merupakan strategi substitusi
impor.
Pengembangan
biodiesel
di
setiap negara termasuk Indonesia
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ditujukan pada tiga hal pokok
yakni:
(1)
Mengurangi
ketergantungan pada fossil-fuel
(energy security); (2) Mengurangi
emisi gas rumah kaca khususnya
CO2 sebagai kontributor utama
pemanasan global (global climate
change mitigation); dan (3)
Menciptakan/memperluas pasar
komoditas
pertanian
untuk
mendorong
pembangunan
pedesaan (rural development).
Kebijakan pengembangan bahan
bakar nabati di Indonesia telah
dimulai sejak tahun 2004, yang
terdiri dari dua tahap kebijakan,
yaitu:
,
kebijakan
pramandatori
(persiapan)
pengembangan
energi
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terbarukan dan konservasi energi
(2004-2008);
dan
kebijakan mandatori biodiesel B1
(2008); B2,5 (2010-2013); B10
(2014); B15 (2015); B20 (2016);
dan sampai dengan B30 (20202025). Implementasi B30 telah
dilaksanakan secara nasional sejak
Januari 2020, yang merupakan
pelaksanaan
mandatori
B30
sesuai dengan Peraturan Menteri
ESDM Nomor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri ESDM Nomor
32
Tahun
2008
tentang
Penyediaan, Pemanfaatan, dan
Tata Niaga Bahan Bakar Nabati
(Biofuel) sebagai Bahan Bakar
Lain.

BAB IV
PELUANG, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
INDUSTRI KELAPA SAWIT
A. Peluang Industri Minyak
Kelapa Sawit
Perkembangan industri minyak
kelapa
sawit
di
Indonesia
mempunyai peluang yang cukup
besar bagi peningkatan kinerja
industri ini di masa mendatang.
Peluang tersebut antara lain
adalah sebagai berikut:
1) Permintaan
global
terhadap minyak nabati
termasuk
sawit
masih
tumbuh tinggi, yaitu ratarata mencapai 5 juta ton per
tahun.
2) Menurut
data
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Pertanian,
Kementerian
Pertanian,
luas lahan di Indonesia
yang sesuai dan berpotensi
untuk
dijadikan
perkebunan kelapa sawit
mencapai sekitar 47 juta
hektar, dengan rincian yang
berpotensi tinggi sekitar 25
hektar,
berpotensi
menengah
sekitar
3,4

hektar, dan berpotensi
rendah sekitar 18,6 hektar.
Artinya dengan luas lahan
perkebunan yang dewasa
ini sekitar 15 juta hektar,
maka lahan yang masih bisa
dimanfaatkan masih sekitar
68%.

3) Prospek CPO cukup cerah
dalam persaingan dengan
minyak nabati lainnya.
Rendahnya harga CPO
relatif terhadap minyak lain
berkaitan dengan tingginya
tingkat efisiensi produksi
CPO. Produktivitas lahan
untuk pengusahaan CPO,
minyak kedele, rapeseed,
dan kopra adalah masingmasing 3.200, 332, 521,
dan 395 kg/ha setara
minyak.
4) Sekitar 80% dari penduduk
dunia, khususnya di negara
berkembang
masih
berpeluang meningkatkan
konsumsi per kapita untuk
minyak
dan
lemak,
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terutama untuk minyak
yang harganya murah. Di
samping faktor penduduk,
peningkatan konsumsi juga
disebabkan
oleh
efek
substitusi
dan
efek
pendapatan.
5) Efek substitusi berpangkal
dari daya saing CPO yang
tinggi sehingga penduduk
di negara berkembang
cenderung mensubstitusi
minyak yang dikonsumsi
dengan minyak yang lebih
murah. Efek pendapatan
cukup signifikan karena
pertumbuhan
ekonomi
yang pesat justru terjadi di
negara-negara
yang
sedang berkembang, yang
tingkat konsumsi minyak
dan lemak yang relatif
masih rendah, yaitu sekitar
10,3 kg per kapita.
6) Terjadinya
pergeseran
dalam
industri
yang
menggunakan bahan baku
minyak bumi ke bahan yang
lebih bersahabat dengan
lingkungan, yaitu oleokimia
yang
bahan
bakunya
adalah CPO.
7) Banyaknya jenis produk
yang bisa dikembangkan
menjadi berbagai produk
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turunan
serta
luasnya
manfaat
yang
dapat
digunakan oleh berbagai
macam industri. Ratusan
jenis produk turunan bisa
dihasilkan dari CPO yang
dibutuhkan oleh berbagai
jenis industri dari berbagai
negara dengan permintaan
yang terus meningkat.
8) Peran strategis CPO yang
dapat menggantikan bahan
bakar, makin mendorong
pemerintah
untuk
menggunakan
produk
turunan
kelapa
sawit,
terutama biodisel atau
bahan bakar yang dapat
diperbarui
guna
mendukung
ketahanan
energi.

B. Permasalahan dan
Tantangan Industri Minyak
Kelapa Sawit
Dalam perkembangannya, dan
dalam
rangka
meningkatkan
kinerja industri minyak kelapa
sawit,
terdapat
beberapa
permasalahan yang dihadapi.
Permasalahan ini dibagi ke dalam
tiga
kelompok,
yaitu
permasalahan
umum,
permasalahan
yang
terkait

dengan masalah lingkungan, serta
hambatan
perdagangan
internasional.
1) Permasalahan Umum
Beberapa
permasalahan
umum yang dihadapi oleh
industri minyak kelapa sawit
adalah sebagai berikut:
a. Rendahnya produktivitas
tanaman.
Meskipun
Indonesia
merupakan
negara produsen sawit
terbesar dunia, namun
produktivitas perkebunan
sawit Indonesia lebih
rendah
dibandingkan
dengan
produktivitas
negara produsen lain
seperti
Malaysia,
Kolombia, dan Thailand.
b. Tingginya biaya produksi.
Namun biaya produksi
pada perkebunan sawit di
Indonesia lebih tinggi,
melebihi dari negaranegara produsen lainnya.
Hal ini antara lain karena
masih
adanya
biaya
keamanan, dan biaya
sosial lainnya yang sulit
dihilangkan dan dihindari
oleh perusahaan.
c.

Adanya
pemerintah,

kebijakan
baik pusat

maupun daerah yang
kontraproduktif. Padahal
industri ini memerlukan
regulasi yang menciptakan iklim yang kondusif.
d. Permasalahan
yang
dihadapi industri kelapa
sawit pada tingkat petani
adalah
terbatasnya
investasi
untuk
peremajaan, rendahnya
produktivitas dan kualitas
hasil.
e. Permasalahan
yang
dihadapi industri kelapa
sawit pada tingkat petani
adalah
terbatasnya
investasi
untuk
peremajaan, rendahnya
produktivitas dan kualitas
hasil.
2) Permasalahan Terkait dengan
Industri Kelapa Sawit yang
Berkelanjutan.
Sedikitnya
terdapat
lima
masalah yang terkait dengan
industri minyak kelapa sawit
berkelanjutan, yaitu:
a. Kampanye negatif tentang
minyak sawit.
• Kampanye
negatif
terkait industri sawit
bukan hal baru. Industri
ini
diserang
dari
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berbagai sisi, mulai dari
isu
persaingan
ekonomi, isu pembangunan pedesaan,
isu sosial, isu gizi dan
kesehatan, serta isu
lingkungan
dan
keberlanjutan.
• Bahkan,
kampanye
negatif minyak sawit
sudah muncul sejak
tahun 1970-an. Hal ini
disebabkan
karena
pembukaan
lahan
kebun sawit hampir
selalu mengorbankan
hutan, yang berdampak
pada
habitat
dan
keseimbangan ekosistem lingkungan.
• Belakangan, kampanye
boikot minyak sawit
mencuat secara global.
Berbagai cara dilakukan
untuk mendiskreditkan
citra
minyak
sawit
sebagai komoditi yang
merusak lingkungan.
b. Masalah
penerapan
prinsip berkelanjutan atau
sustainability.
• Upaya
melakukan
sertifikasi membutuhkan dana, waktu, dan
tenaga
yang
tidak
sedikit.
Bagi
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perusahaan
perkebunan skala besar,
melakukan
sertifikasi
RSPO bisa jadi cukup
mudah. Namun, di sisi
lain
petani
kecil
membutuhkan
usaha
ekstra agar mampu
mengikuti
pelatihan
sertifikasi tersebut. Hal
ini disebabkan karena
para petani cenderung
minim
keahlian,
finansial, dan kesulitan
mengakses
berbagai
produk hukum yang
berlaku.
• Banyak pihak yang
memandang
prinsip
dasar
RSPO
hanya
bertanggung
jawab
terhadap
praktik
penanaman baru saja.
Tetapi dipandang tidak
cukup
mengikat
produsen
untuk
berhenti
melakukan
deforestasi
dalam
rangka membuka lebih
banyak lahan kebun
sawit.
c.

Masalah
status
serta
legalitas lahan kebun
sawit.
• Soal status maupun
legalitas lahan kebun
sawit masih jadi kendala

yang
sering
mempersulit
pelaku
usaha, karena terjadi
perbedaan status lahan
yang
hendak
digunakan
untuk
memperluas
area
kebun. Menurut data
pemerintah
provinsi,
lahan tersebut masuk
dalam kawasan hutan,
namun
pemerintah
setempat mengatakan
area
tersebut
bisa
difungsikan
sebagai
lahan kebun sawit.
Akibatnya penggunaan
hutan
tanpa
mengetahui kebenaran
status lahan tersebut
sering terjadi.
d. Produktivitas perkebunan
sawit tergolong rendah.
• Sekalipun
Indonesia
adalah produsen sawit
terbesar dunia, namun
produktivitas
kebun
sawit Indonesia relatif
rendah. Hal ini antara
lain karena tingginya
biaya produksi, yang
antara
lain
juga
terbebani oleh biaya
keamanan dan biaya
sosial.
• Rendahnya
produktivitas perkebunan sawit

nasional
juga
disebabkan
karena
masih banyaknya petani
yang
belum
menerapkan
praktik
pengelolaan
terbaik
atau budi daya tanaman
dengan benar.

e. Perbedaan sertifikasi di
tiap pasar sawit.
• Indonesia merupakan
negara pertama yang
merilis
Indonesia
Sustainable Palm Oil
(ISPO) lewat Peraturan
Menteri Pertanian No.
11 Tahun 2015. Namun,
regulasi tumpang tindih
antara ISPO dan RSPO
membuat bingung para
pemilik
perusahaan
perkebunan
maupun
kelompok
pekebun
swadaya.
• Penerapan
SPO
merupakan
suatu
kewajiban, mengingat
negara
importir
di
Eropa
Barat
memberlakukan standardisasi RSPO. Tanpa
sertifikasi RSPO, akan
sulit bagi produsen
minyak
sawit
menembus
pasar
Eropa.
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• Sementara itu berbeda
pasar kelapa sawit,
berbeda pula sertifikasi
yang harus dimiliki
perusahaan.
Oleh
karena itu mempunyai
satu
sertifikat
saja
kadang belum cukup
untuk
memenuhi
kebutuhan pasar.
Contoh,
industri
makanan
Eropa
meminta standar RSPO,
tetapi
industri
biodiesel Eropa justru
mencari sertifikasi ISCC
(International Sustainability
and
Carbon
Certification). Sementara itu, pemerintah
Indonesia mewajibkan
perusahaan
perkebunan skala besar, dan
juga
petani,
untuk
memiliki ISPO.
• Sertifikasi
RSPO
diharapkan
dapat
menjadi
tiket
bagi
perusahaan
perkebunan
atau
kelompok
pekebun
swadaya untuk tetap
produktif
tanpa
mengabaikan
isu
lingkungan dan sosial
dalam industri sawit
nasional.
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• Terkait dengan Industri
Kelapa
Sawit
yang
Berkelanjutan,
perlu
kerja
sama
antara
perusahaan besar dan
petani
sawit
untuk
menyebarkan prinsip
keberlanjutan
ini.
Perusahaan besar bisa
mengajak
petani
bermitra
dalam
mengelola perkebunan
kelapa sawit, dimana
petani dibantu oleh
perusahaan
untuk
memperoleh sertifikasi
berkelanjutan melalui
pelatihan, seminar, dan
kegiatan
sosialisasi
sejenis.

3) Hambatan
Perdagangan
Internasional
Selain permasalahan yang
telah disebutkan, terdapat
pula hambatan perdagangan
internasional
yang
dapat
mengganggu
pengembangan pasar ekspor produk
kelapa sawit, di antaranya:
a. Pandangan Uni Eropa
terhadap produk minyak
kelapa sawit sebagai high
risk indirect land use
change (ILUC) dengan
mengeluarkan kebijakan

Renewable
Energy
Derivative (RED) I dan RED
II. Melalui kebijakan RED II,
Uni
Eropa
telah
menetapkan
minyak
kelapa
sawit
sebagai
bahan
baku
energi
terbarukan yang berisiko
tinggi
dan
tidak
berkelanjutan. Pengklasifikasian minyak kelapa sawit
tersebut didasarkan pada
laporan Komisi Eropa dan
Dewan Uni Eropa berjudul
Report on the status of
production expansion of
relevant food and fees
crops worldwide. Laporan
itu menyebutkan terdapat
kaitan antara kelapa sawit
dan tingkat deforestasi
yang
tinggi
selama
periode 2008 – 2015.
Tingkat deforestasi akibat
dari tanaman kelapa sawit
mencapai
45%
dan
semuanya terjadi di daerah
dengan cadangan karbon
tinggi.
Hal
tersebut
menyebabkan Uni Eropa
berencana
mengurangi
secara
bertahap
penggunaan
minyak
kelapa sawit terhitung dari
Januari 2024. Kebijakan
diskriminatif Uni Eropa ini
tentunya
berpengaruh
terhadap
Indonesia

b.

c.

d.

e.

f.

g.

sebagai negara penghasil
minyak
kelapa
sawit
terbesar di dunia;
Ekspor biodiesel Indonesia
dikenakan antisubsidi oleh
otoritas Uni Eropa;
Pemberlakuan bea masuk
imbalan (BMI) sebesar 818%
untuk
biodiesel
berbahan
baku
sawit
Indonesia hingga 2024
dan
berpotensi
diperpanjang;
Pengenaan antidumping
dan antisubsidi di pasar
Amerika Serikat untuk
ekspor
biodiesel
Indonesia, dengan total
margin antidumping (AD)/
counter value duties (CVD)
sebesar 126,97-341,38%;
Isu kesehatan, adanya
diskriminasi minyak sawit
dibanding minyak nabati
lain
dengan
batas
kandungan
3-MCPD
sebesar
1,25
ppm
dibanding 2,5 ppm.
Persyaratan due diligence
palm oil (untuk melacak
asal minyak kelapa sawit)
oleh Inggris terhadap
impor minyak kelapa sawit.
Beberapa supermarket di
Perancis, Belanda dan
Belgia
menerapkan
kebijakan
tidak
menggunakan
minyak
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kelapa sawit untuk semua
produk sejak 2010;

4) Tantangan
Dalam
pengembangannya
industri minyak kelapa sawit
Indonesia
menghadapi
sejumlah tantangan, yaitu
antara lain:
1. Tantangan di sisi
:
a. Tingkat
produktivitas
minyak kelapa sawit relatif
masih rendah, karena
sebagian besar bersumber
dari
perkebunan
rakyat.
b. Cukup
luasnya
lahan
perkebunan sawit yang
sudah kurang produktif.
Menurut
data
Ditjen
Perkebunan-Kementerian
Pertanian, dari luas areal
petani plasma sekitar 6,72
juta hektar, terdapat 2,8
juta hektar yang perlu
diremajakan, yang terdiri
dari pohon kelapa sawit
yang telah berumur diatas
25 tahun, serta pohon
yang berasal dari bibit
yang tidak bersertifikat
(palsu) di perkebunan
rakyat.
c. Adanya isu-isu negatif
yang
menganggap
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industri ini tidak ramah
lingkungan;
seperti
pemicu
deforestasi,
degradasi
lahan,
menyebabkan berkurangnya
keanekaragaman
hayati,
adanya
emisi
karbon,
dan
menyebabkan perubahan
iklim. Isu-isu negatif ini
terutama berkembang di
kalangan Komisi Eropa
yang
berujung
pada
keputusan
melarang
penggunaan bahan bakar
kendaraan yang berasal
dari minyak sawit.
d. Tantangan keberlanjutan
(sustainability)
juga
berlangsung di Indonesia
semenjak tahun 2011,
yang bertepatan dengan
terbitnya
kebijakan
moratorium izin di lahan
gambut dan kawasan
hutan.
e. Masih
banyaknya
kebijakan/regulasi yang
tumpang tindih, terutama
terkait status kawasan
hutan.
Hal ini telah
mempersulit pelaku usaha
termasuk petani.
f. Hambatan perdagangan
internasional (tarif dan
non-tarif), dan kampanye
negatif mengenai minyak
kelapa sawit.

2. Tantangan pada industri
kelapa sawit:
a. Ada anggapan bahwa
tingkat
pengembalian
investasi
(return
on
investment) pada industri
hilir kelapa sawit relatif
lebih kecil dibandingkan
dengan industri hulu.
Margin keuntungan di
sektor
hulu
(dengan
menggarap perkebunan
kelapa sawit) dinilai lebih
tinggi
dibandingkan
dengan
margin
keuntungan di sektor hilir,
sehingga
tingkat
pengembalian investasi di
sektor hulu lebih cepat
dibandingkan dengan di
sektor
hilir.
Hal
ini
mendorong
penanam
modal
lebih
memilih
berinvestasi
di

perkebunan (sektor hulu)
daripada si sektor hilir
yang lebih padat modal.
b. Kualitas teknologi dan
sumber daya manusia di
Indonesia masih terbatas.
Indonesia belum banyak
memiliki tenaga ahli di
bidang
kelapa
sawit.
Demikian pula dengan
teknologinya,
secara
umum teknologi dalam
pengolahan
produk
turunan
kelapa
sawit
masih
pada
tahap
teknologi yang masih
relatif sederhana. Oleh
karena itu, Indonesia tidak
hanya
membutuhkan
upaya
memasukkan
teknologi, tetapi juga
mencetak ahli-ahli kelapa
sawit untuk mendukung
industri hilir kelapa sawit.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Industri minyak sawit Indonesia
memiliki peranan penting dalam
perekonomian nasional. Selain
sebagai komoditas penghasil
devisa terbesar, kontribusinya
pada perekonomian nasional
relatif besar dan luas, mulai dari
penyerapan
tenaga
kerja,
peningkatan kesejahteraan rakyat,
pengembangan wilayah, alih
teknologi, aliran masuk investasi
hingga kontribusinya sebagai
salah satu kekuatan andalan
dalam penerimaan pendapatan
pemerintah daerah dan pusat.
Kelapa sawit sendiri menyandang
status sebagai tanaman penghasil
minyak nabati tertinggi. Per hektar
lahan
kebunnya
mampu
memproduksi
lebih
banyak
minyak dibandingkan minyak
nabati lain. Untuk menghasilkan
minyak sawit (CPO) sebanyak 1
ton hanya dibutuhkan lahan 0,3
hektar,
sedangkan
rapeseed
membutuhkan
1,3
hektar,
sunflower 1,5 hektar, dan soybean
2,2 hektar. Oleh karena itu,
industri kelapa sawit memenuhi
kriteria sebagai industri unggulan
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yang pantas untuk dikembangkan
lebih luas lagi, dari mulai hulu
hingga ke hilir. Apalagi kelapa
sawit mempunyai kemampuan
menghasilkan minyak nabati yang
banyak dibutuhkan oleh sektor
industri pengolahan.
Selama ini, CPO masih menjadi
komoditas
andalan
ekspor
Indonesia, ekspor CPO dinilai
masih memiliki nilai tambah yang
lebih
rendah
dibandingkan
dengan produk yang lebih hilir.
Sekitar 70% CPO masih diekspor
sedangkan hanya sekitar 30%
untuk kebutuhan domestik. Oleh
karena itu, hilirisasi CPO perlu
didorong untuk diolah menjadi
produk-produk bernilai tambah
lebih tinggi. Hilirisasi industri
minyak sawit nasional merupakan
salah satu bagian penting dalam
pembangunan jangka panjang
industri minyak sawit Indonesia.
Melalui hilirisasi industri minyak
sawit, pada tahun 2045 Indonesia
diharapkan mampu merubah
posisinya dari ‘raja’ CPO dunia
saat ini, menjadi ‘raja hilir’ melalui
tiga jalur hilirisasi, yakni oleofood
(oleofood complex), oleochemical
complex, dan biofuel complex.

Berbagai
kebijakan
telah
diterapkan untuk mendorong
hilirisasi, di antaranya adalah tarif
pungutan ekspor serta bea keluar
yang ditetapkan secara progresif.
Tarif yang dipungut akan lebih
kecil
apabila
produk
yang
diekspor semakin ke hilir. Dengan
demikian, maka industri lebih
terdorong untuk mengolah CPO
menjadi produk-produk turunan
yang lebih bernilai tambah tinggi.
Beberapa dampak yang dihasilkan
dari penerapan kebijakan tersebut
antara lain: meningkatnya utilisasi
industri pengolahan minyak sawit;
tambahan
proyek
investasi
baru/perluasan
industri
hilir
kelapa
sawit
(oleofood,
oleochemical,
biodiesel,
dan
sebagainya);
dan
komposisi
ekspor produk olahan minyak
sawit
(processed
palm
oil)
mendominasi hingga 90% dari
total
ekspor
minyak
sawit
dibandingkan dengan minyak
sawit mentah (CPO dan CPKO).
Kebijakan mandatori biodiesel
juga merupakan salah satu upaya
hilirisasi industri sawit. Selain
meningkatkan
nilai
tambah,
memperluas pasar domestik,
kebijakan mandatori biodiesel
juga merupakan strategi substitusi
impor, yang dapat menghemat
devisa mencapai USD 2,66 miliar
(Rp 38,31 triliun) pada tahun 2020.

B. Rekomendasi Kebijakan
Dalam rangka meningkatkan daya
saing industri minyak kelapa sawit
di Indonesia, terdapat beberapa
rekomendasi kebijakan, yaitu
antara lain:
1. Meningkatkan
produktivitas
kelapa
sawit,
khususnya
perkebunan
rakyat.
Produktivitas
kelapa sawit perkebunan
rakyat masih berkisar 3,2
ton/ha/tahun, sedangkan
luas areal kelapa sawit
perkebunan
rakyat
mencapai 41,35%. Potensi
peningkatan produktivitas
sawit masih cukup besar
melalui
peremajaan
(replanting)
dengan
menggunakan
bibit
unggul, pemupukan yang
tepat
sesuai
dengan
kondisi tanah, selain itu
dibutuhkan
teknik
budidaya tanaman kelapa
sawit yang sesuai dengan
standar good agricultural
practices
(GAP)
yang
berkaitan
dengan
pengolahan
lahan,
perawatan
tanaman,
panen dan pasca panen.
2. Memperkuat value chain
produk-produk
kelapa
sawit dan turunannya.
Kelapa sawit memiliki dua
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jenis produk utama yaitu
minyak dari daging buah
(CPO) dan minyak dari
kernel
(CPKO),
dari
minyak ini hampir 80%
menjadi
bahan
baku
produk
makanan
sementara
sisanya
digunakan sebagai bahan
baku untuk keperluan
non-makanan.
Luasnya
penggunaan
produk
turunan
kelapa
sawit
menyebabkan
kelapa
sawit menjadi komoditas
yang sangat diminati di
pasar
internasional.
Minyak kelapa sawit juga
merupakan bahan baku
yang sangat ekonomis
untuk bahan bakar nabati
(BBN),
produktivitas
kelapa sawit lebih tinggi
dibandingkan
dengan
minyak nabati lainnya.
3. Memperluas
akses
permodalan dan jaminan
kepemilikan perkebunan,
khususnya bagi petani
sawit. Penyediaan akses
permodalan
khususnya
untuk jangka panjang bagi
petani
sawit
akan
mendorong petani sawit
untuk
melakukan
peremajaan
tanaman
sawit, bukan memperluas
lahan yang dikhawatirkan
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terjadinya
deforestasi.
Keengganan perbankan
untuk
menyediakan
permodalan bagi petani
sawit karena biaya dan
risiko yang tinggi, dapat
diterapkan
skema
alternatif permodalan dari
sektor
swasta,
bank
komersial, investor, dan
lembaga
permodalan
pembangunan
serta
pemerintah.
Lembaga
keuangan perlu didukung
untuk mengembangkan
model investasi yang
memungkinkan
penyaluran modal untuk petani
pada skala lebih luas.
Upaya
ini
meliputi
penyempurnaan informasi
mengenai
kebutuhan
permodalan petani dan
skoring
risiko
kredit.
Skoring ini membantu
mengidentifikasi kelompok
petani
yang
berpotensi
layak
mendapatkan pinjaman,
untuk mengurangi biaya
pinjaman bagi bank.
4. Perlu upaya serius dari
pemerintah
untuk
mendorong
kemitraan
antara
pekebun
dan
industri. Apalagi industri
kelapa sawit memang
memiliki tanggung jawab

untuk
bermitra
dan
membangun kebun sawit
sekitarnya.
Kemitraan
antara
pekebun
dan
industri diharapkan dapat
meningkatkan
produktivitas khususnya untuk
sawit pada perkebunan
rakyat, selain itu juga
dapat memperkuat supply
chain dari hulu sampai
hilir.
Diperlukan
keterbukaan
dalam
pelaksanaan
kemitraan,
dimulai sejak kontrak kerja
sama
kemitraan,
penyediaan
sarana
produksi,
kredit
perbankan
sampai
pemasaran produk sawit
para petani.

5. Dalam
pelaksanaan
program
peremajaan,
diharapkan
perusahaan
kelapa sawit bersama
dengan
pemerintah
daerah tidak sekedar
hanya
memberikan
bimbingan teknis dan
dukungan kepada petani,
tetapi juga ada suatu
kelembagaan. Sehingga,
selain dapat melakukan
program
replanting
secara
mandiri,
juga
mudah dicarikan solusi
jika petani menghadapi
suatu masalah.
6. Pembinaan
dan
pengawasan pengelolaan
lingkungan dampak dari
aktivitas
perkebunan
kelapa sawit.
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