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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ekspor merupakan kelebihan produksi dalam negeri yang kemudian 

yang kemudian kelebihan tersebut dipasarkan di luar negeri. Pengertian 

ekspor menurut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 

13/M/DAG/PER3/2012 mengenai Ketentuan Umum dalam Bidang Ekspor, 

menjelaskan ekspor merupakan aktivitas mengirim barang dan jasa keluar 

dari daerah pabean (Menteri Perdagangan, 2012). 

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di 

Indonesia. UN Comtrade mencatat bahwa volume ekspor minyak sawit 

Indonesia merupakan yang terbesar di dunia setelah Malaysia, Netherlands 

dan Columbia. Dapat dilihat ekspor minyak sawit Indonesia di tahun 2018 

sebesar 27,893 juta ton (United Nations Commodity Trade Statistics 

Database, 2019). Saat ini Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara 

teratas dalam industri kelapa sawit dunia, dan pangsa ekspor kedua negara 

tersebut bisa mencapai 85-90 persen pasar dunia (Gunawan, 2018). 

Kelapa sawit menjadi komoditas penting dikarenakan mampu 

memiliki  rendemen  tinggi  jika  di  bandingkan  dengan  minyak  nabati  

lainnya yaitu dapat menghasilkan 5,56-7,35 ton CPO/ha/tahun. Di samping 

itu industri sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang 

mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di 

Indonesia (March, Turnip, & Mawardi, 2016; Widyaningtyas et al., n.d.). 
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Gambar 1.1. Luas Areal, Produksi dan Ekspor Minyak Sawit Indonesia 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2019) 

Ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terlihat pada 

gambar 1.1. meskipun pernah mengalami penurunan ekspor di tahun 2014 

hingga 2016, namun pada tahun 2017 mencapai 27,35 juta ton yang bernilai 

US$18,5 miliar atau sebesar 300 triliun rupiah dengan luas areal sebesar 

12,30 juta ha (Badan Pusat Statistik, 2018; Gabungan Pengusaha Sawit 

Indonesia, 2018). Kontribusi yang besar kepada perekonomian Indonesia 

mengakibatkan tuntutan tanaman kelapa sawit untuk berproduksi yang 

tinggi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. 
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Gambar 1.2. Ekspor Minyak Sawit Menurut Negara Tujuan (000 ton) 

 
Sumber: UN Comtrade data diolah (2019) 

Minyak sawit mendominasi total impor minyak nabati dunia dan 

produsen terbesarnya di dunia adalah Indonesia dengan pangsa pasar 

sebesar 54 persen (GAPKI, 2017). Kementerian Pertanian pada tahun 2017 

mencatat bahwa negara tujuan ekspor terbesar Indonesia tahun 2013-2017 

berturut-turut adalah India, Eropa dan China, dapat dikatakan bahwa 

Indonesia unggul di pasar Asia. Saat ini negara tujuan ekspor minyak sawit 

Indonesia adalah India dan China dan Pakistan, dimana negara tersebut 

adalah negara pengimpor minyak sawit terbesar dunia. Di pasar Asia, 

Malaysia merupakan pesaing Impor minyak sawit Indonesia (Kementerian 

Pertanian, 2017). 

Menurut (Widyaningtyas et al., n.d.) komoditas sawit Indonesia 

memiliki keunggulan komparatif yang tergolong tinggi di tahun 2014 dan 

memiliki kinerja ekspor yang cukup bagus, dikarenakan kenaikan ekspor 

CPO dan produk turunannya ke negara Uni Eropa. Penjualan sawit 

2.343 2.357 

3.629 

2.664 
3.144 

5.634 

4.867 

5.737 
5.414 

7.319 

3.992 4.197 4.205 
3.711 

4.365 

1.080 

1.814 
2.318 

2.096 2.182 

-

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

8.000 

2013 2014 2015 2016 2017

China India Eropa Pakistan



4 

 

 

 

Indonesia pada Uni Eropa diketahui sebesar 1,5 juta ton metrik pada tahun 

2016 lalu. Sejak tahun 1990 konsumsi minyak sawit negara-negara Uni 

Eropa meningkat setiap tahunnya (Yonanda & Suhadak, 2017).  

Baru-baru ini produk ekspor unggulan Indonesia yaitu CPO kini 

tengah menghadapi ancaman nyata berupa pembatasan impor minyak sawit 

ke pasar Uni Eropa. Pada tahun 2012 Eropa menetapkan tarif bea masuk 

yang sangat tinggi untuk komoditi CPO (Tim Riset PAPSI, 2017). Pada 

Maret 2017 parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit yang 

terangkum dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests dan 

juga terjadi kampanye negatif (negative campaign) yang kerap diluncurkan 

oleh negara-negara Eropa (CNN Indonesia, 2019). 

Resolusi tersebut merekomendasikan pemberhentian impor kelapa 

sawit secara bertahap lantaran industri sawit dituduh memicu deforestasi 

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

manusia. Tentu saja ancaman dari Eropa nyata dan akan mempengaruhi 

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

20% dari total ekspor (Ariyanti, 2015).  

Isu negatif yang mendasarkan persoalan lingkungan yang contohnya 

adalah mengenai permasalahan mengenai kelayakan pengembangan 

industri sawit dimana hutan hujan diubah menjadi lahan kelapa sawit. Selain 

kabar tersebut, ada pula permasalahan mengenai pengaruh buruk industri 

sawit terhadap iklim global dan pembunuhan besar-besaran orang utan yang 

ada di hutan hujan. Permasalahan yang belum terbukti kebenarannya 
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tersebut mengakibatkan penolakan/protes terhadap hasil kelapa sawit yang 

diproduksi oleh Indonesia (Yonanda & Suhadak, 2017).  

Menghadapi keputusan tersebut, wajar jika pemerintah bereaksi 

dengan mengeluarkan pernyataan keprihatinan, Indonesia dengan Malaysia 

dan negara-negara penghasil minyak sawit lainnya berinisiatif untuk 

mengembangkan kerja sama yang lebih erat dan menyepakati dibentuknya 

Dewan Negara Penghasil Sawit yang kemudian dikenal dengan The Council 

of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pada tanggal 21 November 

2015 (Ariyanti, 2015). Anggota CPOPC memandang bahwa isu-isu 

lingkungan tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan 

penghambatan terselubung di dalam perdagangan. Hal ini dapat menjadikan 

acuan untuk meningkatkan potensi produksi minyak sawit yang cukup besar 

untuk terus berperan dalam pasar dunia. 

Imbas dari kebijakan negara Uni Eropa tersebut sangat terasa pada 

negara-negara pengekspor sawit di dunia terutama Indonesia. Mengingat 

Uni Eropa sebagai tujuan ekspor minyak sawit terbesar kedua Indonesia 

setelah India, di tahun 2015 Indonesia mengalami penurunan ekspor dan 

mempengaruhi penghasilan penjualan perusahaan sawit, banyak perusahaan 

yang memberhentikan tenaga kerja guna mengurangi pengeluaran 

perusahaan karena hasil penjualan minyak sawit mengalami kerugian meski 

hasil produksi tetap banyak bahkan meningkat. 
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Gambar 1.3. Perkembangan Neraca Ekspor minyak sawit Indonesia  

          dan Malaysia (000 US$) 2007-2017 

 
Sumber: UN Comtrede data diolah (2019) 

Dapat dilihat dari gambar 1.3. perbandingan neraca perdagangan 

minyak sawit Indonesia dan Malaysia dari tahun ke tahun selalu mengalami 

perubahan. Berdasarkan yang terjadi pada permasalahan tersebut tidak 

menutup kemungkinan bahwa telah terjadi penurunan ekspor minyak sawit 

Indonesia sebesar US$3,1 juta dan Malaysia sebesar US$2,87 juta, namun 

di tahun 2017 ekspor minyak sawit Indonesia sudah membaik.  Berdasarkan 

yang terjadi pada permasalahan tersebut tidak menutup kemungkinan 

bahwa akan terjadi dampak penurunan volume ekspor minyak sawit 

Indonesia di tahun mendatang, akibat resolusi sawit yang di laksanakan 

secara bertahap oleh Eropa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penelitian ini di lakukan dengan judul “Analisis Daya Saing Ekspor Minyak 

Sawit Indonesia Di Pasar Internasional”. 
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Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah posisi daya saing produk minyak sawit Indonesia di 

pasar internasional? 

2. Bagaimanakah perbedaan daya saing produk minyak sawit 

Indonesia dengan empat negara pengekspor minyak sawit terbesar 

dunia? 

3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan ekspor minyak sawit 

Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah maka di berikanlah batasan-batasan 

demi mendapatkan kesesuaian hasil yang di inginkan untuk menganalisis 

daya saing ekspor minyak sawit Indonesia di pasar internasional, di 

antaranya:  

1. Negara yang di gunakan adalah negara Indonesia dengan negara 

pembandingnya adalah Malaysia, Netherlands, Guatemala, 

Colombia. 

2. Komoditas ekspor di fokuskan pada komoditas minyak sawit atau 

Crude Palm Oil (CPO) dengan kode komoditas 1511. 

3. Dikarenakan adanya keterbatasan data, penelitian ini menggunakan 

data 24 tahun yaitu tahun 1993-2017. 

D. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui posisi daya saing produk minyak sawit Indonesia 

di pasar internasional. 

2. Untuk mengetahui perbedaan daya saing produk minyak sawit 

Indonesia dengan empat negara pengekspor minyak sawit terbesar 

dunia. 

3. Untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan ekspor minyak 

sawit Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat 

dirasakan atau diterapkan setelah diperolehnya hasil penelitian. Adapun 

manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti lain, menambah pengetahuan tentang perkembangan 

ekspor minyak sawit Indonesia serta sebagai masukan pada 

penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang. 

2. Kepada masyarakat, sebagai bahan informasi, dan untuk mengetahui 

informasi daya saing minyak sawit Indonesia. 


