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Abstrak Industri minyak sawit merupakan industri strategis yang berkontribusi terhadap perekonomian 

Indonesia maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perkebunan 

rakyat. Analisis kinerja minyak sawit domestik periode 2015 – 2019  menunjukkan bahwa laju 

peningkatan konsumsi domestik lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekspor 

minyak sawit, yaitu laju pertumbuhan rata-rata konsumsi domestik minyak sawit periode tersebut 

berkisar 20.5% per tahun, sementara pertumbuhan ekspor rata-rata berkisar 3.9% per tahun. 

Beberapa faktor pendorong pertumbuhan konsumsi minyak sawit domestik yaitu peningkatan 

jumlah penduduk,  kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan industri hilir melalui 

instrumen kebijakan bea keluar, serta kebjakan mandatory biodiesel oleh pemerintah. 

 

   

   

 

 

Peran Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia 

dan Global 

Perkembangan konsumsi minyak sawit atau yang dikenal 

dengan crude palm oil (CPO) sebagai salah satu dari 

empat minyak nabati utama yaitu minyak rapeseed, minyak 

kedelai, minyak sawit, dan minyak biji bunga matahari 

semakin pesat,  hal ini dapat dilihat dari data Oil World yang 

menunjukkan bahwa pangsa konsumsi minyak sawit 

merupakan yang terbesar, yaitu 33% pada tahun 2019, 

menggeser minyak kedelai yang pada tahun 1992/1993 

menempati pangsa minyak dan lemak tertinggi (Gambar 

1). 

 
Gambar 1. Permintaan dunia minyak hayati, 

1992/1993-2019/2020F 
Sumber : Oil World 2019 

Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit 

memproduksi 51.81  juta Ton CPO dan CPKO dengan 

luas areal 16.38 juta ha pada tahun 2019 (GAPKI, 

2020a).  Nilai ekspor minyak sawit pada tahun 2018 

sebesar U$ 17.8 miliar atau berkontribusi sekitar 3.5% 

terhadap PDB nasional. Peran strategis kelapa sawit 

lainnya antara lain : (1) merupakan industri padat karya 

dimana pada tahun 2018 industri sawit diperkirakan 

menyerap 16.2 juta tenaga kerja, baik langsung 

maupun tidak langsung , (2) ekspor minyak sawit 

merupakan penyumbang devisa terbesar, dimana 

sepanjang tahun 2018 diperkirakan mencapai 

US$20,54 miliar atau setara Rp289 triliun (GAPKI 

dalam katadata.co.id, 2019); (3) sumber bahan pangan, 

dimana pada tahun 2019 diperkirakan 9.86 juta ton 

minyak sawit digunakan dalam industri pangan, 

terutama minyak goreng, (4) pengembangan wilayah, 

dimana perkebunan kelapa sawit sudah menjangkau 

26 provinsi di Indonesia yang mendukung peningkatan 

ekonomi regional, (5) dengan adanya kebijakan 

mandatory biodiesel, sejak tahun 2015 hingga tahun 

2019 , Indonesia berhasil menghemat 12.61 juta kilo 

Liter bahan bakar fosil yang berarti menurunkan impor 

bahan bakar nasional, dan (6) proporsi perkebunan 

kelapa sawit rakyat berkisar 41% dari total luas areal 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sehingga 

perkebunan kelapa sawit berperan dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  



3 

Tidak dapat dipungkiri bahwa di samping peran 

strategis dari industri kelapa sawit, masih terdapat 

tantangan dalam pengembangan industri kelapa sawit 

di Indonesia, diantaranya permasalahan status dan 

legalitas lahan, rendahnya produktivitas di sektor hulu, 

kurang berkembangnya industri hilir, masih 

bergantungnya CPO kepada pasar ekspor, isu 

lingkungan dan kampanye negatif terhadap minyak 

sawit, tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat, serta 

volatilitas harga komoditi. Besarnya ketergantungan 

minyak sawit Indonesia terhadap pasar ekspor 

menyebabkan dinamika perekonomian global akan 

turut berdampak kepada industri kelapa sawit nasional.  

 

Kinerja Komoditas Kelapa Sawit 5 Tahun 

Terakhir di Pasar Internasional 

Analisis kinerja pasar minyak sawit Internasional 

menunjukkan kecenderungan peningkatan produksi, 

impor, ekspor, dan konsumsi minyak sawit dimana 

pada tahun 2019, produksi minyak sawit dunia 

mencapai 75.81 juta ton dan ekspor mencapai 54.57 

juta ton. Pangsa ekspor minyak sawit dikuasai 

Indonesia dan Malaysia dengan pangsa ekspor total 

sekitar 83.83% pada tahun 2019. 

 

Produksi 

Total produksi dari 17 minyak dan lemak dunia pada 

tahun 2019 mencapai 235.21 juta ton dengan 32.23 % 

diantaranya merupakan minyak sawit, kemudian 24.18% 

minyak kedelai, 10.61% minyak rapeseed, 8.72% minyak 

biji bunga matahari, dan sisanya merupakan minyak dan 

lemak lainnya. Minyak sawit, minyak kedelai, minyak 

rapeseed, dan minyak biji bunga matahari merupakan 

minyak nabati utama yang memiliki kemiripan dalam 

struktur kimianya sehingga dalam penggunaannya, dapat 

saling menyubstitusi. Keempat minyak nabati utama ini 

kemudian banyak digunakan sebagai bahan baku bagi 

industri pangan, non-pangan, maupun sumber energi 

terbarukan. Adapun perkembangan produksi empat 

minyak nabati utama tersebut selama lima tahun terakhir 

dapat dilihat pada Gambar 2.  

  
Gambar 2. Perkembangan produksi empat minyak 

nabati utama periode tahun 2015 – 2019  
Sumber : Oil World Database (2017,2019) 

Luas perkebunan kelapa sawit merupakan yang 

terkecil jika dibandingkan dengan tiga minyak nabati 

utama lainnya, selain itu produktivitas minyak sawit 

yang lebih tinggi serta biaya produksi minyak sawit 

yang lebih rendah merupakan beberapa faktor yang 

menjadi keunggulan dalam agribisnis kelapa sawit. 

Perbandingan antara luas areal dan produksi minyak 

nabati utama dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Perbandingan luas areal dan produksi 

minyak nabati utama tahun 2005 dan 2019 
Sumber : Oil World Database (2006, 2020) 

 

Rata-rata pertumbuhan produksi minyak sawit dunia 

yaitu 5% selama 5 tahun terakhir (periode 2015 – 

2019), kecuali pada tahun 2016 dimana produksi 

minyak sawit dunia menurun dibandingkan tahun 2015 

dikarenakan El-Nino panjang yang melanda Indonesia 

dan Malaysia di tahun 2015 yang berdampak pada 

menurunnya produksi minyak sawit dunia hingga 6% 

pada tahun 2016. Perkembangan produksi minyak 

sawit berdasarkan produsen utama dunia dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

 

 
Gambar 4. Perkembangan produksi negara produsen 

minyak sawit utama periode 2015 – 2019 
Sumber : Oil World Database (2017, 2019) 

Konsumsi 

 Total konsumsi minyak sawit dunia pada tahun 2019 

diperkirakan mencapai 78.58 juta ton. Negara 

konsumen minyak sawit dunia antara lain Indonesia, 

Uni Eropa, India, China, Malaysia, Pakistan, Thailand, 

Nigeria, Bangladesh, dan negara lain yang merupakan 

importir minyak sawit dunia. India merupakan negara 

dengan konsumsi minyak sawit terbesar, dengan 

pangsa konsumsi 13.08% pada tahun 2019 (Oil World, 
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2020). Pertumbuhan konsumsi minyak sawit di China 

diperkirakan 5.4% per tahun pada periode 2015 – 

2019. Konsumsi minyak sawit di Rusia pada tahun 2019 

mencapai 1.1 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 

berkisar 4.6% per tahun periode 2015 – 2019. Untuk 

rata-rata pertumbuhan konsumsi minyak sawit selama 

lima tahun terakhir berkisar 6.6% per tahun. 

Pertambahan jumlah penduduk, harga yang kompetitif 

dibandingkan dengan minyak nabati lainnya,  

pengembangan produk turunan kelapa sawit, serta 

pemanfaatan minyak sawit sebagai sumber energi 

terbarukan, merupakan beberapa faktor yang 

mendorong peningkatan konsumsi minyak sawit dunia. 

 

Ekspor 

Total ekspor minyak sawit dunia pada tahun 2019 

berkisar 54.57 juta ton pada tahun 2019. Negara 

eksportir minyak sawit utama di dunia antara lain 

Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Guatemala, 

Colombia, Honduras, dan negara lainnya dengan 

jumlah yang relatif kecil. Indonesia dan Malaysia 

menguasai 89% pangsa ekspor minyak sawit dunia 

pada tahun 2019. Laju pertumbuhan ekspor minyak 

sawit dunia periode 2015 – 2019 berkisar 3.5% per 

tahun. Pada tahun 2019, Perkembangan volume 

ekspor negara eksportir utama periode tahun 2015 – 

2019 dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Perkembangan volume ekspor negara 

eksportir utama minyak sawit periode 2015 – 2019 

(000 ton) 
Sumber : Oil World Database (2017, 2020) 

Impor 

 Total volume impor minyak sawit dunia pada tahun 

2019 sekitar 55.26 juta Ton (Oil World, 2020). Negara 

importir utama minyak sawit dunia antara lain India, Uni 

Eropa, China, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Amerika 

Serikat, Malaysia, dan negara-negara lain yang 

merupakan konsumen minyak sawit. Laju 

pertumbuhan rata-rata impor minyak sawit Indonesia 

periode 2015 – 2019 sekitar 3.7% per tahun. Tahun 

2017, impor minyak sawit dunia meningkat hingga 14% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan 

meningkatnya permintaan di negara-negara importir 

utama seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk 

yang mendorong peningkatan konsumsi maupun 

berkembangnya industri pengolahan pangan, 

oleokimia, maupun energi. 

 

 
Gambar 6. Perkembangan volume impor minyak sawit 

tahun 2015-2019 
Sumber : Oil World Database ( 2017, 2020) 

India merupakan importir terbesar minyak sawit 

dengan pangsa impor 18.2% pada tahun 2019. 

Penelitian Zakaria et al. (2017) menyatakan bahwa  

GDP India, selisih harga antara minyak sawit dan 

minyak kedelai, dan preferensi konsumen merupakan 

faktor yang mempengaruhi minyak sawit India. Pada 

tahun 2018, impor minyak sawit India sempat 

mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada 1 

Maret 2018 India menerapkan bea masuk yang tinggi 

bagi minyak sawit, yaitu 44% untuk CPO dan 54% 

untuk RPO. 

 

Uni Eropa (EU-28) merupakan importir kedua terbesar 

minyak sawit dengan rata-rata pertumbuhan impor 

sebesar 4.0% per tahun. Studi Europe Economics 

(2014) menyatakan bahwa minyak sawit berperan 

penting terhadap perekonomian Uni Eropa, 

diantaranya berkontribusi terhadap GDP yang 

bersumber dari industri pengolahan, berkontribusi 

terhadap penerimaan pajak, dan pembukaan lapangan 

kerja dari industri pengolahan dengan minyak sawit 

sebagai bahan baku. Pada akhir tahun 2018, Uni Eropa 

mengeluarkan kebijakan Renewable Energy Directive II 

(RED II) yang kemudian diajukan ke parlemen Eropa 

pada Maret 2019. Aturan tersebut dibuat untuk 

memastikan tracebility dari bahan baku biofuel yang 

digunakan merupakan bahan baku yang berkelanjutan 

dan tidak menimbulkan deforestasi maupun tidak 

dikategorikan sebagai high ILUC. Dengan 

penggolongan minyak kelapa sawit sebagai high ILUC 

menurut perhitungan yang terdapat pada EU RED II, 

maka secara tidak langsung aturan tersebut 

merupakan hambatan perdagangan terhadap minyak 

sawit oleh Uni Eropa. 

 

Sementara itu, China menempati urutan ketiga negara 

importir terbesar minyak sawit dunia. Total impor 

minyak sawit China pada tahun 2019 sebesar 7.66 juta 

Ton dengan rata-rata pertumbuhan volume impor 

sebesar 6.2% selama 5 tahun terakhir (Oil World 

Database, 2020). Pada tahun 2019, terjadi peningkatan 

volume impor minyak sawit China yang signifikan, yaitu 

41% dibandingkan dengan volume impor pada tahun 

2018. Hal ini salah satunya dikarenakan dampak dari 
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perang dagang antara China dan Amerika Serikat 

dimana China mengurangi impor kedelai dari Amerika 

serikat yang kemudian sebagian dialihkan impor sawit 

(GAPKI, 2019).  

Studi Hameed et al. (2016) menunjukkan bahwa selisih 

harga antara minyak sawit dan minyak substitusinya, 

pendapatan nasional negara importir, merupakan 

faktor yang signifikan dalam menentukan impor minyak 

sawit di negara-negara Asia seperti India, China, 

Jepang, Bangladesh, Korea, dan Pakistan. 

 

Stok 

 Stok yang dimaksud merupakan ending stok berupa 

inventori stok akhir minyak sawit yang dilaporkan 

secara resmi atau estimasi oleh sumber data (Oil 

World), baik di PKS, refinasi, pabrik pengolahan 

sekunder, grosir dan fasilitas penyimpanan/ 

penanganan pelabuhan.  Data ending stok minyak 

sawit tersebut terdiri dari negara konsumen dan 

produsen utama, yaitu Uni Eropa, Rusia, Nigeria, 

Amerika Serikat, China, India, Indonesia, Malaysia, 

Pakistan, Thailand, dan negara lainnya. 

Perkembangan ending stok minyak sawit selama 

periode lima tahun terakhir (2015 – 2019) dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6.  Perkembangan ending stok minyak 

sawit di beberapa negara perode tahun 2015 – 2019 
Sumber : Oil World Database (2017, 2019) 

Harga 

 Pembentukan harga minyak nabati tidak lepas dari 

kaitannya dengan harga minyak bumi, terlebih minyak 

nabati turut digunakan sebagai salah satu sumber 

bahan baku bioenergi. Pola pergerakan harga bulanan 

empat minyak nabati utama dan minyak bumi dalam 

lima tahun terakhir (periode 2015 – 2019) dapat dilihat 

pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7.  Pola pergerakan harga bulanan empat 

minyak nabati utama dan minyak bumi periode tahun 

2015 – 2019 (USD/MT) 
Sumber : Worldbank, 2020 

Studi Kurniawan (2011) menunjukkan bahwa kenaikan 

harga dunia minyak bumi secara umum mendorong 

peningkatan konsumsi keempat jenis minyak nabati, 

mempengaruhi neraca perdagangan minyak nabati di 

pasar dunia yang akhirnya diikuti oleh kenaikan harga 

dunia minyak nabati. Pada Gambar 6 dapat dilihat 

bahwa pola pergerakan harga minyak nabati searah 

dengan pergerakan harga minyak bumi. Lebih lanjut, 

studi Arshad dan Hameed (2013) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang 

antara harga minyak sawit, stok minyak sawit dunia, 

dan harga minyak bumi. 

 

Pada tahun 2018, harga rata-rata CPO tercatat USD 

638.66 per metrik ton atau menurun 15% dibandingkan 

dengan harga rata-rata tahun 2017 yaitu USD 748.25 

per MT. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa 

penurunan harga yang cukup signifikan ini disebabkan 

oleh beberapa faktor, yaitu melimpahnya stok minyak 

nabati dunia termasuk di negara produsen utama, 

perang dagang antara China dan Amerika Serikat, 

daya beli yang lemah karena perlambatan 

pertumbuhan ekonomi di beberapa negara tujuan 

ekspor dan beberapa regulasi negara tujuan ekspor 

juga turut andil dalam penurunan harga (GAPKI, 2019).  

 

Pada tahun 2019, harga CPO dunia kembali tergerus 

seiring dengan adanya perang dagang antara China dan 

Amerika Serikat yang ikut menekan harga oilseed. Harga 

CPO kembali pulih di akhir Agustus seiring dengan 

rencana Indonesia untuk meningkatkan konsumsi dalam 

negeri melalui program B-30. Semenjak itu, harga terus 

meningkat hingga menyentuh USD 728.81 per MT pada 

Desember 2019.  

 

Sementara itu, tahun 2020 merupakan tahun yang 

penuh tantangan bagi perekonomian global. Harga 

minyak sawit yang menyentuh level USD 810.07 per 

MT pada Januari 2020 kemudian anjlok 10% pada 

Februari 2020 menjadi USD 728.81 per MT. Hal ini 

tidak lepas dari merebaknya pandemic virus Covid-19 

di berbagai negara, dimana pertama kali berdampak di 
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China yang merupakan salah satu importir utama 

minyak sawit. Semakin meluasnya persebaran Covid-

19 menyebabkan perlambatan ekonomi di berbagai 

negara dan semakin mendorong turunnya harga CPO. 

Harga CPO terkoreksi hingga di atas 20% pada akhir 

Maret 2020 dibandingkan dengan awal tahun. 

 

Kinerja Komoditas Kelapa Sawit 5 Tahun 

Terakhir di Pasar Domestik 

Secara umum, dapat dilihat bahwa Sebagian besar 

minyak sawit Indonesia ditujukan ke pasar ekspor, 

sementara itu rata-rata 27.4% ditujukan ke pasar 

domestik dalam periode 2015 – 2019. Laju peningkatan 

konsumsi domestik lebih besar dibandingkan dengan 

laju pertumbuhan ekspor minyak sawit, dimana laju 

pertumbuhan rata-rata konsumsi domestik minyak 

sawit periode tahun 2015 – 2019 berkisar 20.5% per 

tahun, sementara pertumbuhan ekspor rata-rata 

berkisar 3.9% per tahun. Beberapa faktor pendorong 

peningkatan konsumsi minyak sawit domestik yaitu 

peningkatan jumlah penduduk, kebijakan pemerintah 

yang mendorong pengembangan industri hilir melalui 

instrumen kebijakan bea keluar, serta kebijakan 

mandatory biodiesel oleh pemerintah. 

 

Produksi 

Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit 

terbesar, mengungguli Malaysia sejak tahun 2006. 

Pada tahun 2019, produksi minyak sawit Indonesia 

diperkirakan mencapai 43.7 sementara produksi 

minyak inti sawit Indonesia sebesar 4.56 juta Ton (Oil 

World Database, 2020). Pada tahun 2019, pemerintah 

melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 

833/kPTS/SR.020/M/12/2019 telah mempublikasikan 

hasil konsolidasi luas tutupan kelapa sawit di Indonesia, 

yaitu seluas 16.38 juta ha (Gambar 8). 

 

 
Gambar 1.  Luas tutupan lahan kelapa sawit 

Indonesia tahun 2019 berdasarkan Kepmentan No. 

833/kPTS/SR.020/M/12/2019 
Sumber : Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 2019 

Dengan dikeluarkannya data tersebut, maka terdapat 

penyesuaian data pertambahan luas areal perkebunan 

kelapa sawit Indonesia sebesar 2.05 juta ha 

dibandingkan dengan data Kementerian Pertanian 

sebelumnya yaitu seluas 14.33 juta ha. Menurut 

pengusahaannya, perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia dibagi menjadi Perkebunan Besar Negara 

(BUMN), Perkebunan Rakyat, dan Perkebunan Besar 

Swasta (PBSN). Pada tahun 2019, pangsa produksi 

BUMN mencapai 5% dari total produksi minyak sawit 

Indonesia, sementara pangsa produksi perkebunan 

rakyat sebesar 35% dan PBSN sebesar 60%. 

 

Berdasarkan data Oil World (2020), perkembangan 

luas areal tanaman menghasilkan, produksi, dan 

produktivitas minyak sawit Indonesia periode tahun 

2015 – 2019 dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 
 

Gambar 9.  Perkembangan luas areal tanaman 

menghasilkan (1000 ha), produksi (1000 T), dan 

produktivitas (T/ha) minyak sawit Indonesia periode 

tahun 2015 – 2019 
Sumber : Oil World Database, 2020 

Pada tahun 2015, pemerintah membentuk Badan 

Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit dengan tujuan 

untuk mendorong pengembangan industri kelapa 

sawit, salah satunya di sektor hulu yaitu melalui 

penyaluran bantuan dana replanting perkebunan 

rakyat, program pengembangan SDM pekebun, 

program pendanaan penelitian dan pengembangan, 

serta program penyediaan sarana dan prasarana 

perkebunan kelapa sawit. 

 

Konsumsi 

 Total konsumsi minyak sawit Indonesia pada tahun 

2019 berkisar 14.62 juta ton (dalam 1 tahun takwin). 

Mayoritas minyak sawit Indonesia dikonsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan pangan, yaitu 69.55% di tahun 

2014/2015. Namun, seiring dengan berkembangnya 

industri hilir dan penerapan program mandatory 

penggunaan biodiesel oleh pemerintah, komposisi 

konsumsi minyak sawit untuk non-pangan/industrial 

semakin meningkat, yaitu dari 26.55% pada tahun 

2014/2015 menjadi 55.80% pada tahun 2018/2019. 
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Gambar 10.  Perkembangan konsumsi domestik 

menurut penggunaannya periode tahun 2014/2015 – 

2015-2019 (000 T) 
Sumber : USDA (2015, 2016, 2017, 2018, 2020) 

Tren konsumsi minyak sawit cenderung meningkat 

dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 16.56%. Salah 

satu faktor pendorong peningkatan konsumsi minyak 

sawit selain peningkatan jumlah penduduk, juga 

dikarenakan kebijakan pemerintah yang mendorong 

pengembangan industri hilir, diantaranya kebijakan 

restrukturisasi bea keluar pada tahun 2011 (PMK 

128/2011 juncto PMK 75/2012 juncto PMK 128/2013) 

yang berdampak pada peningkatan industri minyak 

goreng/refinery, penambahan kapasitas refinery, 

meningkatnya kapasitas terpasang untuk industri 

oleochemical, serta meningkatnya jumlah investasi 

yang menanamkan modalnya di bidang industri hilir 

kelapa sawit pasca PMK 128/2011 (Kementerian 

Keuangan, 2013). Selain itu, pemerintah juga 

memberikan tax holiday kepada beberapa industri 

yang menghasilkan produk oleokimia dari kelapa sawit. 

Perkembangan kapasitas produksi oleokimia di 

Indonesia periode tahun 2016 – 2019 dapat dilihat 

pada Gambar 11. 

 

 

 
Gambar 11.  Perkembangan kapasitas industri 

oleokimia di Indonesia tahun 2016 – 2019 (1000 Ton) 
Sumber: GAPKI, 2020a 

Selain perkembangan industri oleokimia, 

perkembangan industri hilir kelapa sawit tidak lepas 

dari perkembangan industri biodiesel. Kebijakan 

mandatory blending biodiesel yang ditetapkan 

pemerintah melalui Permen ESDM No. 12 tahun 2015 

mengenai perubahan ketiga Permen ESDM No. 

32/2008 yaitu penerapan Mandatori B-15 pada tahun 

2015, B-20 pada tahun 2016, dan B-30 pada tahun 

2020 sampai 2025 telah mendorong produksi biodiesel 

dan meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam 

negeri. Pada tahun 2019 diperkirakan 7.36 juta ton 

CPO digunakan untuk memproduksi biodiesel (USDA, 

2019). Selain berkontribusi terhadap pengurangan 

emisi gas rumah kaca hingga diperkirakan mengurangi 

17.5 juta ton CO2eq pada tahun 2019, penerapan 

mandatory biodiesel di Indonesia juga menghemat 

impor BBM, yaitu diperkirakan mencapai 6.4 juta KL 

atau setara dengan 3.34 miliar USD pada tahun 2019 

(APROBI, 2019). pada Persebaran produsen dan 

kapasitas biodiesel di Indonesia dapat dilihat pada 

Gambar 12. 

 

 
Gambar 12. Peta persebaran dan kapasitas industri 

biodiesel di Indonesia 
Sumber : APROBI dalam GAPKI, 2019 

Ekspor 

 Ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2019 

diperkirakan mencapai 30.12 juta ton pada tahun 2019 

(Oil World, 2020). Pertumbuhan rata-rata ekspor 

minyak sawit Indonesia ke dunia pada tahun 2015 – 

2019 sebesar 3.9% per tahun.  Sejak diberlakukannya 

restrukturisasi bea keluar pada tahun 2011, terjadi 

perubahan struktur ekspor produk minyak sawit 

Indonesia dimana ekspor produk RPO (Refined Palm 

Oil) lebih besar dibandingkan ekspor CPO (Crude Palm 

Oil). Pangsa ekspor RPO sebesar 42% pada  tahun 

2010 kemudian menjadi 77% pada tahun 2018 

dibandingkan dengan pangsa ekspor CPO.  

Perkembangan ekspor CPO dan RPO minyak sawit 

Indonesia periode tahun 2010 – 2018 dilihat pada 

Gambar 13. 
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Gambar 13.  Perkembangan volume ekspor CPO 

dan RPO Indonesia tahun 2010 – 2018 (1000 Ton) 
Sumber: UNComtrade, 2020 

Terdapat kecenderungan trend peningkatan ekspor 

minyak sawit Indonesia selama periode 2010 hingga 

2018, kecuali penurunan ekspor minyak sawit 

Indonesia yang terjadi pada tahun 2016. Penurunan 

ekspor terjadi karena permintaan pasar global yang 

melemah hampir di semua negara tujuan ekspor dan 

penggunaan CPO untuk program mandatori bahan 

bakar nabati (B-20) yang telah berjalan secara 

konsisten (GAPKI, 2017). Pada tahun 2018, terdapat 

pergeseran struktur ekspor minyak sawit dimana 

terdapat penurunan ekspor CPO dan peningkatan 

ekspor RPO dan produk turunan minyak sawit lainnya 

seperti produk oleokimia, Lauric oil, dan produk 

turunan lainnya. Sementara itu, ekspor biodiesel 

meningkat pesat seiring dengan Indonesia yang 

memenangkan tuduhan anti-dumping biodiesel oleh 

Uni Eropa di World Trade Organization (WTO). 

 

Negara tujuan ekspor utama CPO Indonesia antara lain 

India, Belanda, Malaysia, Singapura, Italia, Spanyol, 

Kenya, Pakistan dan Jerman. Sementara itu, negara 

tujuan ekspor RPO Indonesia antara lain China, 

Pakistan, India, Bangladesh, Spanyol, Mesir, USA, 

Myanmar, dan Rusia. Negara tujuan ekspor biodiesel 

Indonesia antara lain China, Spanyol, Belanda, Peru, 

Italia, Malaysia, Belgia, India, dan Republik Korea. 

 

 
 

 

Gambar 14.  Negara tujuan utama ekspor CPO (a), 

RPO (b), dan Biodiesel/FAME (c) Indonesia tahun 

2018 
Sumber : Trade Map, 2020 

Stok 

 Data ending stok menunjukkan dinamika supply dan 

demand minyak sawit Indonesia di akhir tahun 

tersebut. Indonesia dan Malaysia sebagai negara besar 

produsen sekaligus eksportir minyak sawit dimana, 

produksi dan stok minyak sawit di kedua negara 

tersebut akan berpengaruh terhadap penawaran 

minyak sawit dunia. Melimpahnya stok minyak sawit di 

Indonesia dan Malaysia mempengaruhi supply minyak 

sawit dunia sehingga turut berpengaruh terhadap 

dinamika harga CPO dunia. Perkembangan ending 

stok minyak sawit Indonesia periode 2011 – 2019 dapat 

dilihat pada Gambar 15. 

 

 
Gambar 15. Perkembangan stok minyak sawit 

Indonesia tahun 2011 – 2019 (000 Ton) 
Sumber : Oil World (2015, 2020) 

Harga 

 Meskipun Indonesia merupakan produsen minyak 

sawit terbesar di dunia, Indonesia masih berperan 

sebagai price taker dalam penentuan harga CPO. 

Namun demikian, studi Manurung et.al (2019) 

menemukan bahwa pasar CPO domestik Indonesia 

terintegrasi dengan pasar internasional. Dalam jangka 

panjang, keduanya harga memiliki hubungan atau 

dengan kata lain harga volatilitas di pasar CPO 

internasional akan ditransmisikan ke pasar domestik di 

Indonesia. Namun demikian, transmisi antara harga 

dunia CPO dan harga domestik Indonesia tidak 

konstan sepanjang waktu. Studi menyatakan bahwa 

harga minyak sawit domestik dipengaruhi oleh 

penawaran dan permintaan minyak sawit domestik, 

harga ekspor minyak sawit Indonesia, nilai tukar 

(Novindra 2011, Kurniawan 2011). Studi Aji (2010) 

menyebutkan bahwa keterkaitan harga antara minyak 

kedelai dan CPO Rotterdam turut berpengaruh 

terhadap harga ekspor CPO Indonesia, harga minyak 

goreng domestik dan harga TBS. Hal tersebut 

dikarenakan minyak kedelai dan CPO bersifat saling 

menyubstitusi sehingga ketika volume minyak kedelai 

di pasaran berkurang karena adanya penurunan 

produksi dunia, maka harga CPO akan meningkat. 

Perkembangan harga CPO dunia, harga CPO 

domestik, dan harga TBS bulanan periode 2015 – 2019 

dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

(a) (b) 

(c) 
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Gambar 16.  Perkembangan harga CPO dunia 

(USD/MT), harga CPO domestik (Rp/kg), dan harga 

TBS (Rp/kg, Sumut) periode tahun 2015 - 2019 
Sumber: World Bank (2020), Bappebti (2020), Disbun Sumatera Utara (2020) 

Pada tahun 2015, penurunan harga CPO global 

berdampak pada penurunan harga CPO domestik dan 

harga TBS di tingkat pekebun. Pada tahun 2016 hingga 

tahun 2017 harga CPO domestik turut mengalami 

fluktuasi seiring dengan fluktuasi harga CPO global. 

Sepanjang periode 2016/2017 tersebut, harga rata-

rata CPO domestik bulanan mencapai harga tertinggi 

di Bulan Januari tahun 2017, yaitu hingga Rp 10,366 

/kg, meningkat 5% dari bulan sebelumnya, demikian 

dengan harga rata-rata bulanan TBS periode tersebut 

yang mencapai Rp 2,148/kg. Hal ini sejalan dengan 

harga CPO dunia yang menyentuh 825 USD/MT pada 

Januari 2017.  Harga CPO domestik kemudian 

cenderung mengalami penurunan pada periode akhir 

tahun 2017 hingga sepanjang tahun 2018 seiring 

dengan kecenderungan penurunan harga CPO global. 

Harga rata-rata bulanan CPO domestik menyentuh 

harga terendah pada bulan November 2018 yaitu 

sebesar Rp 5,852/kg. Kecenderungan penurunan 

harga tersebut dikarenakan menurunnya harga minyak 

nabati global dan melimpahnya stok minyak nabati di 

pasar dunia. 

 

Kebijakan yang terkait dinamika demand, supply, 

dan harga 

 

Kebijakan Bea Keluar dan Pungutan Ekspor  

 

Instrumen kebijakan pemerintah yang terkait dengan 

perdagangan minyak sawit dan turunannya adalah 

melalui kebijakan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor 

(PE). Periode kebijakan selama lima tahun  terakhir 

dimulai sejak Juli 2015 hingga Desember 2019 yang 

ditandai dengan dikeluarkannya PMK 

No.136/PMK.010/2015 yang mulai berlaku sejak 16 Juli 

2015 dan kemudian direvisi menjadi PMK No. 

140/PMK.010/2016 dan PMK No.13/PMK.010/2017. 

Peraturan ini merubah mekanisme penghitungan bea 

keluar dengan menghilangkan HPE dan mengganti tarif 

bea keluar menjadi nilai bea keluar yang konstan 

dengan tingkat harga referensi mulai dari USD 750 per 

ton.  

 

Pada periode ini pemerintah untuk pertama kalinya 

menerapkan tarif pungutan dana perkebunan atas 

ekspor kelapa sawit dan turunannya melalui PMK 

No.133/PMK.05/2015. Pungutan dana ekspor ini 

dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan 

(BPDP) Sawit, yang digunakan untuk kepentingan 

industri kelapa sawit (Amalia, 2019). 

Kebijakan pemberlakuan pungutan ekspor tersebut 

menjadikan kebijakan pajak ekspor CPO baru 

menggunakan dua instrumen, yakni BK yang baru 

(PMK 136/2015) dan pungutan ekspor (PMK 

114/2015). Berbeda dengan BK lama yang 

menggunakan tarif relatif ad valorem, untuk 

mempermudah administrasi (unifikasi) pemungutan BK 

dan pungutan ekspor (levy) di pabeanan, instrumen BK 

baru menggunakan nilai absolut ad valorem yang 

dimulai pada harga CPO dunia diatas USD 750 per ton 

dengan tarif 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 persen. 

Nilai bea keluar sejak Juli 2015 sebagian besar bernilai 

0 karena harga referensi yang berdasarkan harga CPO 

dunia, bernilai di bawah USD 750 per ton. Nilai bea 

keluar tertinggi dicapai pada Februari dan Maret 2017 

dengan nilai USD 18 per ton ketika harga referensi 

bernilai USD 815,52 per ton CPO pada bulan Februari 

2017 dan USD 825,9 per ton CPO pada bulan Maret 

2017. 

Dengan kecenderungan penurunan harga CPO global 

periode 2018 hingga 2019 yang berdampak pada 

harga, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 23/ PMK.05/2019, CPO juga tidak dikenakan 

pungutan ekspor sejak 1 Maret 2019. Adapun 

perkembangan harga CPO global, harga referensi 

CPO Indonesia, dan nilai bea keluar dan pungutan 

ekspor CPO bulanan periode tahun 2011 – 2019 dapat 

dilihat pada Gambar 17. 

 

 

 
Gambar 17.  Perkembangan harga CPO dunia, 

harga referensi CPO Indonesia, dan nilai bea keluar 

CPO Indonesia periode 2011 – 2019 
Sumber  : World Bank (2020), Kemendag (2020) 
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Prospek Pasar Internasional dan pasar 

Domestik 

Fenomena Pandemic Covid-19 dan Industri Kelapa 

Sawit Nasional 

 Pandemic Covid-19 yang melanda lebih dari 200 

negara merupakan distorsi terhadap perekonomian 

global yang berdampak pada harga komoditas. 

Dinamika perkembangan harga CPO global yang 

terjadi di sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019 

dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang 

mempengaruhi penawaran dan permintaan minyak 

sawit, baik faktor eksternal diantaranya dinamika harga 

minyak mentah dunia dan minyak nabati lainnya, 

penurunan stok sebagai akibat penurunan produksi di 

negara produsen utama, dan kondisi geopolitik negara 

tujuan ekspor minyak sawit Indonesia; maupun faktor 

internal berupa kebijakan mandatory biodiesel yang 

mendorong konsumsi dalam negeri yang memberikan 

sentimen positif terhadap harga. Dinamika harga rata-

rata minyak sawit dunia (CIF Rotterdam) dan harga 

minyak mentah dunia dapat dilihat pada Gambar 18. 

 

 
Gambar 18.  Dinamika harga rata-rata bulanan CPO 

(USD/MT) dan minyak mentah dunia periode Januari 

2011 – Maret 2020 (USD/bbl) 
Sumber : World Bank (2020) dan Bank Mandiri (2020) 

Covid – 19 pertama kali dilaporkan ke WHO pada akhir 

Desember 2019 telah menyebar ke berbagai negara, 

termasuk negara tujuan ekspor minyak sawit 

Indonesia. Saat ini, krisis pandemi Covid-19 tengah 

melanda berbagai negara di belahan dunia, termasuk 

negara importir utama minyak sawit Indonesia, seperti 

China, India, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara 

importir lainnya. Perlambatan ekonomi, jatuhnya 

beberapa industri seperti pariwisata dan transportasi, 

meningkatnya angka pengangguran di berbagai 

negara, menjadi beberapa permasalahan utama di 

negara-negara terdampak Covid-19, tidak terkecuali di 

dalam negeri. 

Gambar 18 menunjukkan pangsa ekspor di negara 

tujuan ekspor utama minyak sawit Indonesia (a) dan 

perkembangan persebaran kasus pandemic Covid-19 

di berbagai belahan dunia (b). Asia dan Eropa dengan 

pangsa ekspor minyak sawit Indonesia sebesar 68% 

dan 14%  merupakan wilayah yang terdampak oleh 

pandemic Covid-19. 

 

 
Gambar 19.  (a) Pangsa ekspor minyak sawit 

Indonesia tahun 2019, (b) Penyebaran kasus 

pandemic Covid-19 di berbagai wilayah di dunia 

periode 30 Desember sampai 14 Juni 2020 
Sumber : GAPKI (2020a), WHO (2020) 

Selain berdampak terhadap penurunan harga CPO 

global, pandemic Covid-19 turut berdampak pada 

melemahnya ekspor minyak sawit Indonesia ke 

beberapa negara tujuan ekspor utama. Walaupun 

secara nilai, ekspor minyak sawit dan turunannya 

meningkat namun secara volume mengalami 

penurunan, yaitu rata-rata turun sebesar 14% yoy 

untuk periode Januari – April 2020 terhadap periode 

yang sama pada 2019. China/RRT menunjukkan 

penurunan terbesar yaitu 78% yoy , sementara 

Bangladesh, Pakistan, dan Uni Eropa menunjukkan 

penurunan sebesar 31%,3%, dan 6% (Gambar 20). 

 
Gambar 20.  Perbandingan perkembangan volume 

ekspor minyak sawit Indonesia ke negara tujuan 

utama tahun 2018 – 2020 (ribu Ton) 
Sumber : GAPKI (2020b) 

Proyeksi produksi minyak sawit Indonesia periode 

jangka pendek (2020-2021) menunjukkan bahwa pada 

tahun 2020, produksi minyak sawit Indonesia 

diperkirakan sebesar 45.80 juta ton dan pada tahun 

2021 diperkirakan mencapai 48.34 juta ton Sementara 

itu, ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2020 

diperkirakan sebesar 33.44 juta ton dan diperkirakan 

mencapai 34.21 juta Ton pada tahun 2021. 

Peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia akan lebih 
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kecil dibandingkan dengan peningkatan konsumsi 

domestik. Hal ini salah satunya dikarenakan alokasi 

minyak sawit Indonesia untuk program mandatory 

biodiesel. 

 

Analisis forecasting harga minyak sawit dunia yang 

diregresikan dengan harga crude oil Brent dan 

produksi minyak sawit Indonesia sebagai produsen 

terbesar di dunia, menunjukkan bahwa harga rata-rata 

minyak sawit diproyeksikan sebesar 519.49 USD pada 

tahun 2025, atau menurun sebesar 14% dibandingkan 

dengan harga rata-rata pada tahun 2019. Proyeksi 

tersebut tentu masih dapat berubah seiring dengan 

dinamika supply, demand, harga minyak dunia, dan 

harga minyak nabati lainnya yang menjadi substitusi 

dari minyak sawit. 

 

Saran Kebijakan Produksi dan Perdagangan 

Berdasarkan hasil analisis kinerja dan prospek pasar 

minyak sawit, saran kebijakan terhadap minyak sawit 

nasional yang dapat dilakukan meliputi kebijakan 

produksi dan perdagangan. Saran kebijakan produksi 

antara lain : (1) Sosialisasi dan diseminasi mengenai 

pentingnya penggunaan bahan tanaman unggul dan 

peningkatan akses masyarakat terhadap sumber 

benih berkualitas, (2) Percepatan program replanting 

perkebunan sawit rakyat melalui program PSR, (3) 

Program tumpang sari sebagai solusi pendapatan 

pekebun rakyat pada masa TBM, (4) Pemberian 

subsidi input produksi (pupuk) pada pekebun rakyat 

yang terdampak COVID-19, (5) Pemanfaatan produk 

berbasis biomassa sawit sebagai sumber pendapatan 

tambahan pekebun , (6) Meningkatkan kelembagaan 

pekebun rakyat dan kemitraan pekebun dengan 

perusahaan. Sementara itu, kebijakan perdagangan 

yang dapat dilakukan antara lain : (1) Menggali pasar 

potensial baru diluar negara-negara importir utama 

yang sangat terdampak pandemic, (2) Meningkatkan 

penyerapan minyak sawit di dalam negeri, (3) 

Kampanye positif yang masif dan memanfaatkan 

teknologi digital. 
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