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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan tanaman 

perkebunan utama di Indonesia. Kelapa sawit menjadi komoditas penting 

dikarenakan mampu memiliki rendemen tertinggi dibandingkan minyak nabati 

lainnya yaitu dapat menghasilkan 5,5-7,3 ton CPO/ha/tahun (PPKS, 2013). Ekspor 

minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya pada 

tahun 2013 mencapai 20,5 juta ton yang bernilai 15,8 miliar dolar Amerika 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014). Kontribusi yang besar bagi perekonomian 

Indonesia mengakibatkan tuntutan tanaman kelapa sawit untuk berproduksi yang 

tinggi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Saat ini Indonesia menempati 

posisi teratas dalam pencapaian luas areal dan produksi minyak sawit dunia yang 

mencapai 8,9 juta hektar dengan 6,5 juta hektar berupa tanaman menghasilkan 

(TM). Produksi tanaman kelapa sawit dari luasan tanaman menghasilkan tersebut 

baru mencapai 23,53 juta ton atau masih berkisar antara 3-4 ton TBS/ha per tahun 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014).  

Produktivitas tanaman tersebut masih sangat jauh dibandingkan potensi 

tanaman kelapa sawit dalam satu siklus tanaman yang dapat mencapai 6,2-31,0 ton 

TBS/tahun sesuai umur tanaman kelapa sawit. Produktivitas aktual tanaman kelapa 

sawit secara umum belum menunjukkan potensi produksi yang dimiliki sesuai umur 

dan kelas lahannya. Produktivitas tanaman kelapa sawit di beberapa perusahaan 

negara (PT. Perkebunan Nusantara) yang didominasi oleh tanaman yang berusia 9-

20 tahun masih berkisar 10,76-23,44 ton TBS/ha/tahun pada tahun 2011 (Anonim, 
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2012). Industri pengolahan kelapa dan kelapa sawit masuk dalam klasifikasi yang 

sama dalam kelompok hasil industri yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Perindustrian dan kelompok ini menempati urutan pertama besarnya nilai yang di 

ekspor ke Mancanegara. Jumlah industri pengolahan kelapa/kelapa sawit yang 

diekspor ke Mancanegara mencapai US$ 23.396.998.187 pada tahun 2012 dan pada 

tahun 2015 mencapai US$ 20.746.998.848 atau mengalami kenaikan sebesar 

19,45% dari total sepuluh kelompok hasil industri dengan nilai ekspor terbesar.   

Tabel 1: Ekspor Industri Pengolahan Kelapa dan Kelapa Sawit Ke 

Mancanegara (dalam US$) tahun 2010-2014 

 

(Sumber: Kementerian Perindustrian 2016) 

 

Indonesia menempati urutan pertama hasil industri minyak sawit dengan 

jumlah ekspor sebesar $13.293.866.511 pada tahun 2014, dan urutan kedua pada 

tahun 2010 dengan jumlah US$ 5.446.793.005. Pada tahun 2010 yang menempati 

 

No 

Sub Kelompok 

Hasil Industri 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

1 Minyak Goreng 

Sawit 

5.446793.005 7.810.829.510 11.016.995.383 11.203.257.793 13.293.866.511 

2 Palm Oil 

(CPO/PKO) 

9.713.070.005 11.499.857.402 8.095.658.663 5.937.577.813 5.711.728.798 

3 Olein/Fatty 

Acids 

423.246.599 833.758.159 1.097.575.233 987.537.205 1.482.671.450 

4 Margarine 346.602.901 927.878.940 806.388.331 600.050.934 778.219.079 

5 Minyak kelapa 357.237.557 530.941.632 639.648.236 315.915.994 533.738.813 

6 Stearic Acid 

(dari Palm Oil) 

224.672.445 358.829.651 480.930.034 393.913.685 440.076.645 

7 Minyak Goreng 208.830.441 406.814.632 308.095.651 211.617.943 409.920.711 

8 Sabun Cuci 

(batangan/bentuk 

lain) 

178.974.417 286.201.773 345.358.323 328.245.467 316.123.424 

9 Sabun Mandi 213.718.659 245.712.773 281.299.200 317.969.765 286.561.518 

10 Glycerol 71.590.189 139.367.855 210.340.156 249.909.564 243.144.181 

11 Desiccated 

Coconute 

48.238.283 107.364.061 80.899.839 96.322.623 168.426.058 

12 Kopra 11.450.775 21.862.805 26.636.902 13.602.630 41.626.793 

13 Tepung Kelapa 9.326.620 9.768.258 7.172.236 4.753.794 5.446.484 

14 Strearin 0 1.786 0 0 0 
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urutan pertama adalah Crude Palm Oil (CPO/PKO) dengan jumlah US$ 

9.713.070.055 sedangkan pada tahun 2014 jumlah kelompok hasil industri palm oil 

sebesar US$ 5.711.728.798. Kelompok hasil industri tersebut telah terbagi menjadi 

produk-produk olahan dari kelapa sawit dan kelapa yang memiliki nilai tambah 

akibat dari hilirisasi produksi dan  memiliki peluang yang baik di pasaran, terhitung 

dengan melihat jumlah besaran nilai yang diekspor dari produk olahan ini 

menempati urutan pertama dari produk hasil industri yang diekspor ke 

mancanegara. 

Hasil data statistik ekspor minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh BPS 

tercatat bahwa jumlah ekspor kelapa sawit Indonesia terbesar pada tahun 2014 

dengan jumlah total 22.892.400 juta ton dengan negara tujuan terbesar adalah India 

dengan jumlah ekspor minyak kelapa sawit sebesar 4.867.800 juta ton. Sedangkan 

pada posisi kedua ditempati oleh Tiongkok dengan jumlah 2.357.300 juta ton pada 

tahun 2014. India merupakan negara tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit 

Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014 (Badan Pusat Statistik, 2015). 

 Salah satu komoditas ekspor unggulan yaitu produk minyak sawit mentah 

atau crude palm oil (CPO) kini tengah menghadapi ancaman nyata berupa larangan 

masuk ke pasar Uni Eropa karena dikatakan tidak ramah lingkungan. Hal itu tidak 

lepas dari resolusi Parlemen Uni Eropa yang terangkum dalam Report on Palm Oil 

and Deforestation of Rainforests. Resolusi tersebut merekomendasikan 

penghentian impor kelapa sawit secara bertahap lantaran dituduh memicu 

deforestasi dan akses negatif lainnya di sektor lingkungan, sosial, dan hak asasi 

manusia.  Laporan itu disetujui oleh 640 anggota parlemen, berbanding dengan 18 

orang yang menolak, dan 28 anggota abstain. Resolusi itu nanti akan dibahas oleh 
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Komisi UE. Tentu saja ancaman dari Eropa nyata dan akan signifikan terhadap 

ekspor produk komoditas unggulan kita. Pasalnya, ekspor CPO ke Eropa mencapai 

20% dari total ekspor. 

Menghadapi keputusan tersebut, wajar jika pemerintah bereaksi dengan 

mengeluarkan pernyataan keprihatinan dan bersama-sama melalui negara-negara 

penghasil minyak sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing 

Countries (CPOPC)  untuk segera melayangkan komunike bersama dari negara-

negara penghasil minyak sawit pada Mei 2017. Sikap resmi memang harus segera 

disuarakan karena jika dibiarkan semakin lama, kampanye negatif semakin 

meningkat. 

  Anggota CPOPC memandang bahwa isu-isu lingkungan tidak selayaknya 

digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung di dalam 

perdagangan. Sentimen itu sengaja dimunculkan dalam konstelasi industri minyak 

nabati global. Para kompetitor mengkhawatirkan jika produk kelapa sawit 

produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk mereka yaitu minyak 

kedelai dan bunga matahari. 

Permasalahan yang terjadi ditahun  2015 Yang membuat harga CPO menurun 

diantaranya adalah : 

1. Adanya pelemahan permintaan dari negara importir utama seperti Eropa 

sebesar 6 persen dan Timur Tengah sebesar 17 %. 

2. Akibat turunnya harga minyak setidaknya harga minyak bumi turun 50%. 

3. Terjadinya kelebihan pasokan minyak nabati dunia hal disebabkan adanya 

keberhasilan panen dan produksi minyak kedelai dan rapeseed. 
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4. Beberapa negara importir beralih ke minyak nabati karena harganya tidak 

lagi jauh berbeda dengan harga minyak kelapa sawit.  

5. Belum efektifnya program biodiesel di Indonesia dan Malaysia sebagai 

produsen kelapa sawit terbesar di dunia. 

Dengan menurunnya penghasilan penjualan perusahaan kelapa sawit, banyak 

perusahaan melakukan pemberhentian tenaga kerja. Upaya yang dilakukan guna  

mengurangi pengeluaran perusahaan karena hasil penjualan kelapa sawit pada 

tahun 2015 mendapat kerugian yang sangat besar, walaupun hasil produksi tetap 

banyak.  

Berdasarkan yang terjadi pada permasalahan tersebut tidak menutup 

kemungkinan bahwa akan terjadi dampak penurunan harga kelapa sawit di 

Indonesia, sedangkan tujuan ekspor terbesar negara dibidang industri kelapa sawit 

merupakan dari Eropa seperti negara Belanda dan Jerman. Jika tidak diantisipasi  

oleh pemerintah dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa 

pendapatan negara yang  sebelumnya  pada tahun 2015 sekitar 65,15% yang berasal 

dari Indonesia akan turun. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Produksi dan Ekspor 

Kelapa Sawit Indonesia Ke Pasar Uni Eropa” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut, yaitu : 

1. Bagaimana potensi pada produksi kelapa sawit di Indonesia ? 

2. Bagaimana produksi kelapa sawit negara pesaing ? 

http://indeks.kompas.com/tag/malaysia
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah diatas, maka dapat dirumuskan yaitu : 

1. Menganalisis potensi  produksi kelapa sawit di Indonesia. 

2. Menganalisis produksi kelapa sawit negara pesaing. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 

kebijakan untuk lebih memperhatikan produksi kelapa sawit di Indonesia.  

2. Bagi akademik sebagai bahan refrensi dalam menambah wawasan dan 

masukan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1.5. Batasan Istilah  

Batasan istilah ini dibuat dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak 

semakin melebar dari yang sudah ditentukan dan dapat memberikan langkah yang 

tepat bagi pemecahan masalah. Oleh karena itu peneliti lebih menfokuskan  pada 

penelitian ini yang didefinisikan sebagai berikut: 

1. Jumlah industri pengolahan kelapa/kelapa sawit yang diekspor ke 

mancanegara mencapai US$ 23.396.998.187 pada tahun 2012. 

2. Minyak kelapa sawit mentah disebut juga dengan  (crude palm oil/CPO)  

3. Negara-negara penghasil minyak sawit yang tergabung dalam Council of 

Palm Oil Producing Countries (CPOPC) 

4. Parlemen Uni Eropa yang terangkum dalam Report on Palm Oil and 

Deforestation of Rainforests. 

5. Brondolan adalah bagian buah kelapa sawit yang terlepas dari tandannya. 
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1.6. Pengukuran Variabel 

1. Produksi CPO dinyatakan dalam satuan ton per tahun. 

2. Jumlah CPO ekspor dinyatakan dalam satuan ton per tahun. 

3. Harga CPO di Indonesia, dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram. 

4. Luas lahan kelapa sawit Indonesia dinyatakan dalam satuan hektar pertahun. 

 

 

 

 


