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RESUME 

Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan PMK No. 57/2020 terkait perubahan atas tarif BLU BPDPKS. Dalam 
PMK tersebut menyebutkan besaran tarif pungutan ekspor untuk CPO sebesar USD 55 per ton. Kebijakan pungutan ekspor 
tersebut kembali dilakukan setelah pada 1.5 tahun terakhir tidak diterapkan lantaran tren harga CPO dunia yang menurun. 
Jika dibandingkan dengan PMK No. 152/2018, tarif pungutan ekspor CPO mengalami peningkatan sebesar USD 5 per ton 
yakni dari USD 50 per ton (pada harga referensi CPO di atas USD 619 per ton) atau mengalami peningkatan sebesar USD 30 
per ton yakni dari USD 25 per ton (pada harga referensi CPO sebesar USD 570 per ton – USD 619 per ton). 

Secara teoritis, kebijakan pungutan ekspor sebagai salah satu instrumen dari pajak ekspor akan berdampak pada 
penurunan kesejahteraan produsen (pekebun sawit dan perusahaan perkebunan) yang lebih besar dibandingkan dengan 
peningkatan kesejahteraan industri hilir berbasis sawit dan tambahan penerimaan pemerintah serta menurunkan daya 
saing ekspor CPO Indonesia di pasar internasional. 

Namun, dengan menggunakan sudut pandang yang komprehensif untuk melihat case yang dihadapi oleh industri 
sawit nasional di masa pandemi Covid-19, dimana terjadi oversupply CPO di pasar domestik sehingga menyebabkan 
penurunan harga CPO dan TBS maka kebijakan peningkatan tarif pungutan ekspor CPO dinilai menjadi kebijakan yang 
relevan untuk diimplementasikan. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut akan menstabilkan supply CPO di pasar 
internasional karena peningkatan penyerapan domestik oleh industri hilir, khususnya industri biodiesel melalui program 
mandatori B30.  

Peningkatan besaran tarif pungutan ekspor juga merupakan solusi dari permasalahan yang berpotensi menghambat 
berjalannya program mandatori B30 di Indonesia yaitu selisih harga HIP biodesel dan harga solar yang semakin melebar 
akibat tren penurunan harga solar dunia. Selisih yang besar tersebut menyebabkan beban insentif (subsidi) yang diberikan 
pemerintah kepada produsen biodiesel akan semakin besar. Dengan tarif pungutan ekspor yang meningkat diharapkan 
mampu mengoptimalkan implementasi program mandatori B30. Sehingga dengan program tersebut diharapkan mampu 
memperbaiki harga CPO maupun TBS, menghemat devisa impor yang dapat menyehatkan neraca perdagangan RI hingga 
menghasilkan multiplier effect yang lebih besar yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian negara. 

Prognosa yang telah diuraikan diatas menunjukkan kebijakan peningkatan tarif pungutan ekspor CPO adalah 
kebijakan yang cukup relevan untuk diimplementasikan saat ini. Namun dalam implementasinya dibutuhkan timing dengan 
skedul untuk meminimalisir dampak negatif yaitu penurunan harga CPO dan TBS di tingkat produsen. Optimalisasi hilirisasi 
sawit melalui mandatori B30 terlebih dahulu harus dipastikan berjalan dengan optimal sebelum memberlakukan kebijakan 
tarif baru pungutan ekspor. Hal ini dikarenakan pekebun sawit dan perusahaan selaku produsen CPO dan TBS harus masih 
tetap untung karena tingginya harga CPO dan TBS yang telah dinikmati sebagai dampak mandatori B30, meskipun harga 
TBS/CPO kembali menurun sebagai dampak implementasi dari kebijakan pungutan ekspor. Selain itu, disarankan pula PMK 
57/2020 masih mengikuti sistematik PMK 152/2018, dimana terdapat harga threshold pemberlakukan tarif pungutan 
ekspor dengan besaran tarif pungutan ekspor yang progresif mengikuti kisaran harga refrensi tertentu. 
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PENDAHULUAN 

Minyak sawit dan produk turunannya 
adalah salah satu produk Indonesia yang 
dikenakan tarif/pajak ekspor. Tujuan dari 
pemberlakuan pajak ekspor tersebut untuk 
meningkatkan ketersediaan di pasar 
domestik dan mendorong perkembangan 
industri hilir domestik serta untuk 
menambah penerimaan pemerintah. Produk 
minyak sawit khususnya Crude Palm Oil 
(CPO) yang tergolong kelompok produk hulu 
(bahan baku) dikenakan beban pajak ekspor 
yang relatif tinggi. Hal ini dikarenakan CPO 
adalah komoditas yang banyak diekspor 
karena permintaan pasar dunia yang besar, 
padahal permintaan CPO di dalam negeri 
juga relatif tinggi karena digunakan sebagai 
bahan baku oleh industri hilir. 

Pajak ekspor yang dikenakan pada 
produk sawit terdiri dari dua yaitu Bea 
Keluar (BK) dan Levy atau Pungutan Ekspor 
(PE). Meskipun keduanya merupakan 
instrumen pajak ekspor, namun terdapat 
perbedaan yang mendasar yakni bea keluar 
(BK) menjadi penerimaan negara sedangkan 
pungutan ekspor digunakan untuk 
membiayai industri sawit nasional.  

Sejak Juli 2015 hingga saat ini, BK untuk 
CPO tidak dikenakan lagi karena harga 
referensi CPO yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Perdagangan RI sebagai 
rujukan harga ekspor, berada dibawah 
threshold price sebesar USD 750 per ton. 
Sementara itu, ekspor CPO masih tetap 
dikenakan tarif Levy. Namun seiring dengan 
penurunan harga CPO di pasar internasional 
di tahun 2019, pemerintah Indonesia juga 
melakukan pembebasan pungutan ekspor 
untuk produk CPO.  

Di tahun 2020, pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan baru terkait 
peningkatan tarif pungutan ekspor (Levy) 
untuk minyak sawit dan produk turunannya 
yang mulai efektif berlaku sejak 1 Juni 2020. 
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 57/PMK.05/2020 tentang 
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Sawit, 
menyatakan bahwa besaran tarif pungutan 
ekspor untuk CPO sebesar USD 55 per ton.  

Dengan kebijakan tarif pungutan ekspor 
yang baru tersebut menunjukkan bahwa 
Indonesia melakukan peningkatan proteksi 

perdagangan ekspor. Kondisi ini berbanding 
terbalik dengan negara kompetitor 
Indonesia, dimana Malaysia justru 
menghilangkan hambatan ekspor dengan 
mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak 
ekspor CPO sejak Juni 2020. Kebijakan yang 
dilakukan oleh dua negara produsen CPO 
terbesar dunia tersebut sangat kontradiktif. 
Di tengah pandemi Covid-19 yang 
berdampak pada penurunan demand global, 
kebijakan peningkatan tarif pungutan 
ekspor CPO Indonesia dianggap akan 
merugikan industri sawit nasional.  

Tulisan ini bertujuan untuk 
mendiskusikan pro kontra tarif baru 
pungutan ekspor tersebut yang dilihat dari 
para pelaku industri sawit nasional yaitu 
pekebun sawit, perusahaan sawit dan 
industri hilir serta pemerintah. Dengan 
menggunakan sudut pandang yang 
komprehensif, diharapkan dapat 
mendapatkan alternatif implementasi 
kebijakan dalam rangka meminimalisir 
dampak negatif kebijakan tersebut.  
 
 

HISTORIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PUNGUTAN EKSPOR CPO INDONESIA 

Mengacu pada UU No. 39/2014 tentang 
Perkebunan, Pasal 93 yang menyatakan 
bahwa untuk memenuhi pembiayaan 
pembangunan perkebunan antara lain dapat 
dilakukan melalui penghimpunan dana dari 
pelaku perkebunan yang diperuntukan 
untuk pembiayaan pengembangan SDM, 
penelitian dan pengembangan, promosi, 
peremajaan tanaman perkebunan dan atau 
sarana dan prasarana Perkebunan. UU 
tersebut telah ditindaklanjuti dengan PP No. 
24/2015 Tentang Penghimpunan Dana 
Perkebunan, Peraturan Presiden No. 61 
Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan 
Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 
(Dana Sawit), PMK No. 113/2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PMK No. 
114/2015 tentang Tarif Layanan Umum 
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS) pada Kementerian 
Keuangan.  

Penghimpunan pungutan ekspor 
tersebut dilakukan di pabean (pelabuhan 
ekspor) bersamaan dengan penarikan Bea 
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Keluar. Sedangkan pengelolaan dana 
pungutan tersebut dilakukan oleh BLU 
Kementerian Keuangan yakni BPDPKS. 
Kemudian BPDPKS menggunakan dana 
pungutan sawit tersebut untuk membiayai 
program yaitu: (1) dukungan pendanaan 
biodiesel; (2) Peremajaan Sawit Rakyat 
(PSR); (3) pengembangan SDM; dan (4) 
penelitian dan pengembangan sawit. 

Dalam PMK No. 114/2015 tersebut 
ditetapkan bahwa pungutan (export levy) 
untuk  minyak sawit mentah (CPO) USD 50 
per ton. Besaran tarif pungutan ekspor 
untuk CPO tidak mengalami perubahan, 
meskipun pemerintah merevisi peraturan 
tentang tarif BLU BPDPKS pada PMK No. 
133/2015 dan PMK No. 81/2018. 

Seiring dengan menurunnya harga CPO 
dunia, pemerintah merevisi besaran tarif 
BLU BPDPKS atau tarif pungutan ekspor 
yakni dengan mengeluarkan PMK No. 
152/2018 pada Desember 2018. Berbeda 
dengan peraturan sebelumnya yang bersifat 

flat rate, pada aturan yang baru tersebut 
pengenaan tarif pungutan didasarkan harga 
referensi dengan besaran tarif yang bersifat 
progresif dengan peningkatan harga CPO. 
Jika harga referensi CPO di bawah USD 570 
per ton maka tidak dikenakan tarif 
pungutan. Jika harga referensi CPO berkisar 
antar USD 570 – USD 619 per ton CPO maka 
terkena pungutan sebesar USD 25 per ton. 
Dan jika harga referensi CPO di atas USD 619 
per ton CPO maka terkena pungutan sebesar 
USD 50 per ton. 

Tren penurunan harga CPO terus 
berlanjut pada tahun 2018-2019, hal ini 
berimplikasi pada pemerintah Indonesia 
yang mengeluarkan kebijakan untuk tidak 
mengenakan pungutan ekspor untuk setiap 
ton produk CPO yang diekspor (Gambar 1) 
berdasarkan pada PMK No. 23/2019 yang 
efektif berlaku sejak 1 Maret 2019  dan PMK 
No. 136/2019 yang berlaku efektif sejak 30 
September 2019. 

 
Gambar 1.  Perkembangan harga CPO FOB Belawan*, CIF Rotterdam*, Referensi Kementerian 

Perdagangan** dan Besaran Pungutan Ekspor CPO*** (Sumber: *MPOB, 
**Kementerian Perdagangan RI. ***Kementerian Keuangan RI) 

 
Seiring dengan harga CPO yang lebih 

baik dibandingkan tahun lalu, pemerintah 
Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan 
baru terkait peningkatan tarif pungutan 
ekspor (Levy) untuk minyak sawit dan 
produk turunannya. Merujuk pada PMK No. 
57/ 2020 tentang Tarif Layanan Badan 
Layanan Umum Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Sawit, menyatakan bahwa 
besaran tarif pungutan ekspor untuk CPO 
sebesar USD 55 per ton. Kebijakan tarif baru 

pungutan ekspor untuk produk CPO tersebut 
mulai efektif berlaku sejak 1 Juni 2020. 

Jika membandingkan PMK 57/2020 
dengan PMK No. 152/2018, tarif pungutan 
ekspor CPO mengalami peningkatan sebesar 
USD 5 per ton yakni dari USD 50 per ton 
(pada harga referensi CPO di atas USD 619 
per ton) atau mengalami peningkatan 
sebesar USD 30 per ton yakni dari USD 25 
per ton (pada harga referensi CPO sebesar 
USD 570 per ton – USD 619 per ton). Selain 
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itu, kebijakan baru pungutan ekspor 
tersebut juga menggunakan sistem flat rate 
yakni berapapun harga CPO rendah atau 
tinggi, akan dikenakan besaran tarif 
pungutan ekspor yang sama yakni sebesar 
USD 55 per ton. 

 

DAMPAK KEBIJAKAN PENINGKATAN 
TARIF PUNGUTAN EKSPOR CPO 

Penerapan pajak ekspor dalam bentuk 
pungutan ekspor yang sifatnya indirect tax 
akan mempengaruhi mekanisme pasar yang 
berdampak pada disparitas harga antara 
harga CPO domestik dan harga CPO ekspor 
(FOB). Jika sebelum pemberlakuan pajak 
ekspor diasumsikan harga CPO domestik 
(Pd0) sama dengan harga CPO FOB dunia 
(Pw0) maka pemberlakuan pajak ekspor 
sebesar t satuan, maka akan menurunkan 
harga CPO domestik menjadi Pd1= Pw0 (1 - t) 
dan menaikkan harga FOB CPO menjadi 
Pw1= Pw0 (1 + t). Akibatnya harga CPO FOB 
setelah pemberlakuan pajak ekspor lebih 
tinggi dari dari harga CPO domestik. Artinya 
terjadi disparitas atau perbedaan harga CPO 
domestik dengan harga CPO FOB. Disparitas 
harga ini mencerminkan adanya 
ketidaksempurnaan pasar (PASPI, 2016a). 
Dalam teori ekonomi, kebijakan pajak 
ekspor (pungutan ekspor) juga akan 
mempengaruhi kesejahteraan pelaku pasar 
yaitu produsen dan konsumen yang saling 
trade off atau bertentangan. 

Dampak terhadap hulu (Perusahaan 
dan Pekebun Sawit). Harga CPO domestik 
yang lebih rendah, selanjutnya akan 
ditransmisikan ke tingkat kebun dalam 
bentuk penurunan harga TBS yang lebih 
rendah dari sebelumnya. Menurut kajian 
PASPI (2016b), kerugian petani karena 
pungutan ekspor mencapai Rp 261 per kg 
(16.54 persen).  Harga TBS yang rendah 
akan menurunkan pendapatan sehingga 
dapat menurunkan kesejahteraan produsen 
CPO/TBS (worse-off). Hal ini menunjukkan 
kondisi yang merugikan produsen CPO dan 
TBS khususnya pekebun rakyat (Sipayung, 
2018). Implikasi lainnya adalah 
pemberlakuan pajak ekspor termasuk 
pungutan ekspor adalah menurunkan peran 
industri sawit nasional dalam pengurangan 
kemiskinan pedesaan, mengingat 
perkebunan kelapa sawit merupakan bagian 

penting dari pengurangan kemiskinan 
pedesaan (Susila, 2004; World Growth, 
2011). 

Bagi korporasi/perusahaan perkebunan 
sawit, kebijakan tersebut juga berdampak 
pada peningkatan biaya produksi sehingga 
menurunkan daya saing produk perusahaan.  
Sementara itu, beban pungutan ekspor juga 
akan dibebakan pengusaha kepada petani 
(Maswadi, 2012). Pekebun sawit akan 
menderita kerugian ganda karena selain 
harga TBS yang rendah sebagai dampak dari 
kebijakan pungutan ekspor tersebut, 
pekebun sawit juga harus menghadapi 
oknum PKS yang “memeras” petani. 
“Oknum” PKS tersebut menggunakan alasan 
bahwa TBS petani dianggap ilegal dan tidak 
memiliki sertifikasi ISPO, sehingga harga 
TBS yang diterima petani akan didiskon 
sekitar 30-40 persen.  

Harga TBS yang rendah juga 
berimplikasi terhadap penurunan areal 
tanaman penghasil kelapa sawit sehingga 
produksi menurun (Marks et al., 1998; 
Susila, 2004; Obado, et al,. 2009; Purba, 
2012). Serta menjadi disinsentif bagi 
produsen untuk mengoptimalkan 
pengelolaan perkebunan dan adopsi 
teknologi sehingga berdampak terhadap 
semakin rendahnya produktivitas dan 
kualitas minyak sawit yang dihasilkan. 
Dalam kondisi saat ini terutama ke depan, 
dimana lahan makin terbatas seharusnya 
peningkatan produktivitas menjadi andalan 
Indonesia untuk meningkatkan produksi 
CPO. Namun, dengan adanya disinsentif 
(akibat kebijakan pungutan ekspor) dapat 
mengagalkan upaya peningkatan 
produktivitas tersebut. 

Dampak terhadap hilir (Industri 
Hilir). Bagi pelaku hilir diuntungkan karena 
pemberlakuan pungutan ekspor. Industri 
hilir berbasis minyak sawit (oleofood, 
oleochemical dan biodiesel) akan 
diuntungkan (better off) karena dapat 
menikmati harga CPO domestik yang lebih 
rendah. Bahkan industri biodiesel 
menikmati double benefit karena dapat 
menikmati harga bahan baku murah dan 
memperoleh insentif dari selisih harga 
biodiesel (jika HIP biodiesel diatas HIP 
solar). Adanya tambahan manfaat tersebut 
diperkirakan akan mendorong peningkatan 
produksi hilir (hilirisasi). Hal ini 
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menunjukkan bahwa kesejahteraan 
konsumen mengalami peningkatan sebagai 
dampak dari pemberlakuan BK dan PE 
(better off). 

Secara netto terhadap kesejahteraan 

Indonesia, industri hilir menikmati tambahan 

manfaat (better-off), sementara produsen 

CPO/TBS baik perusahan perkebunan sawit 

maupun pekebun sawit harus menderita (worse-

off) akibat kebijakan pungutan ekspor tersebut. 

Mengacu pada pengalaman Indonesia tahun-

tahun sebelumnya serta berdasarkan teori 

ekonomi dan studi empiris, nilai penurunan 

manfaat yang diderita produsen CPO/TBS lebih 

besar dari tambahan manfaat yang dinikmati 

industri hilir, sehingga kesejahteraan Indonesia 

secara keseluruhan akan mengalami penurunan 

(worse-off).  

Selain itu, kebijakan pungutan ekspor 
juga berimplikasi pada peningkatan harga 
ekspor (FOB CPO). Harga ekspor yang lebih 
tinggi membuat harga minyak sawit 
Indonesia tidak lagi kompetitif sehingga 
menurunkan daya saing ekspor minyak 
sawit Indonesia di pasar global (Hasan et.al, 
2001; Rifin, 2005). Dampak penurunan daya 
saing ini mengkhawatirkan khususnya di 
masa pandemi Covid-19 ketika demand 
global mengalami penurunan. Malaysia 
dengan penghapusan pajak ekspor CPO yang 
mulai diberlakukan sejak Juni 2020, 
berusaha untuk melakukan 
mempertahankan pasar ekspornya. 
Sementara, kebijakan kontradiktif yang 
diterapkan oleh Pemerintah Indonesia justru 
berpotensi kehilangan pasar ekspor akibat 
CPO Indonesia yang kurang berdaya saing 
dibandingkan CPO Malaysia karena harga 
CPO Indonesia yang lebih mahal. 

Uraian diatas menunjukkan dilihat dari 
sudut pandang teori ekonomi, kebijakan 
pungutan ekspor akan menurunkan 
kesejahteraan industri sawit maupun 
kesejahteraan nasional serta menurunkan 
daya saing CPO Indonesia. Namun, dengan 
menggunakan sudut pandang yang 
komprehensif atau tidak parsial untuk 
melihat kondisi yang dihadapi oleh industri 
sawit nasional saat ini di masa pandemi 
Covid-19, kebijakan peningkatan tarif 
pungutan ekspor CPO dinilai menjadi 
kebijakan yang relevan untuk 
diimplementasikan. 

Saat ini terjadi oversupply CPO di pasar 
global karena produksi CPO Indonesia dan 

Malaysia meningkat sedangkan demand 
negara importir mengalami penurunan 
sebagai akibat dari lockdown di masa 
pandemi Covid. Kelebihan stok CPO tersebut 
menyebabkan harga CPO dan TBS menurun. 
Agar tren penurunan harga CPO tidak terus 
terjadi, perlu kebijakan yang dapat 
meningkatkan penyerapan CPO domestik 
oleh industri hilir. Industri oleofood dan 
oleokimia memiliki keterbatasan dalam 
penyerapan minyak sawit sebagai bahan 
baku terkait habit konsumen, meskipun 
permintaannya mengalami peningkatan di 
tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, 
peningkatan penyerapan CPO domestik 
melalui industri biodiesel dapat diandalkan. 
Hal ini dikarenakan, implementasi program 
mandatori B30 mampu menyerap 9.59 juta 
kiloliter FAME atau lebih dari 10 juta ton 
CPO. 

Masalahnya, harga crude oil dunia 
sedang anjlok sejak awal tahun akibat 
demand yang menurun. Harga crude oil 
(brent) pada Januari 2020 sebesar USD 
63.65 per barrel mengalami penurunan 
menjadi USD 29.38 per barel pada Mei 2020. 
Hal yang sama juga terjadi pada harga CPO 
(CIF Rotterdam) yang juga terkoreksi yaitu 
dari USD 831 per ton menjadi USD 527 per 
ton.  Meskipun penurunan harga CPO 
tersebut tidak setajam harga crude oil dan 
solar, namun kondisi ini menyebabkan 
selisih harga solar dan minyak sawit 
semakin melebar.  

Pada Mei 2020, harga indeks pasar 
(HIP) solar hanya sebesar Rp 3,083.14 per 
liter sedangkan HIP biodiesel mencapai Rp 
8,494 per liter. Sehingga selisihnya mencapai 
Rp 5,411 per liter atau mengalami 
peningkatan dibandingkan selisih HIP 
periode Januari 2020 yang hanya Rp 2,000 
per liter. Selisih yang besar tersebut 
menyebabkan beban insentif (subsidi) yang 
diberikan pemerintah kepada produsen 
biodiesel akan semakin besar. Oleh karena 
itu, kebijakan peningkatan tarif pungutan 
ekspor CPO dinilai sebagai kebijakan yang 
tepat agar kebijakan mandatori B30 tetap 
berjalan sehingga dapat memperbaiki harga 
CPO maupun TBS, menghemat devisa impor 
dan menghasilkan multiplier effect yang 
lebih besar yang dapat berkontribusi 
terhadap perekonomian negara. 
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Secretariat General National Energy 
Council (2019) memperkirakan manfaat 
ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan 
dari implementasi B30 lebih besar 
dibandingkan kebijakan B20. Penghematan 
devisa akibat impor solar yang berkurang 
akan semakin besar menjadi Rp. 74,928 
triliun. Peningakatan nilai tambah juga 
semakin besar yakni menjadi Rp. 14.02 
miliar. Penyerapan tenaga kerja juga 
mengalami peningkatan menjadi 9,055 
orang. Hal yang pentingnya lainnya adalah 
komitmen Pemerintah Indonesia untuk 
menurunkan emisi GRK juga semakin nyata, 
dilihat dari besarnya penurunan emisi 
menjadi 14.25 juta ton CO2 eq. 

Selain menjadi “senjata” untuk 
keberlanjutan program mandatori B30 di 
Indonesia, tambahan pungutan ekspor CPO 
tersebut juga dimanfaatkan untuk 
pengembangan SDM industri sawit, 
penelitian dan pengembangan lain di bidang 
perkebunan kelapa sawit seperti sarana 
prasarana perkebunan dan input produksi. 
Pada tahun 2020, BPDPKS juga 
meningkatkan dana hibah program 
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi Rp 
30 juta per hektar dari sebelumnya sebesar 
Rp 25 juta per hektar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIF IMPLEMENTASI PMK NO. 
57/2020 UNTUK MEMINIMALISIR 

WORSE OFF 

Kondisi pasar yang bebas hambatan 
perdagangan (free trade) merupakan kondisi 
yang paling baik, karena setiap pelaku pasar 
baik produsen maupun konsumen mampu 
mengoptimalkan tingkat kesejahteraan yang 
diperoleh dari aktivitas perdagangan. 
Namun dalam kondisi nyata, dibutuhkan 
instrumen pedagangan lainnya dalam 
rangka mendorong hilirisasi industri 
domestik sehingga tercipta nilai tambah 
produk dan multiplier effect lainnya bagi 
pengembangan ekonomi domestik. Salah 
satu instrumen perdagangan untuk 
mencapai tujuan hilirisasi adalah penerapan 
pajak ekspor atau pungutan ekspor. 
Meskipun pajak ekspor akan merubah 
keseimbangan pasar yang akan mendistrosi 
kesejahteraan yang didapatkan oleh pelaku 
pasar (produsen dan konsumen), namun 
kebijakan ini dianggap sebagai “Second Best 
Alternative Policy karena terbukti mampu 
mendorong hilirisasi.  

Dengan menimbang manfaat dan 
kerugian yang dirasakan oleh para pelaku 
industri sawit baik petani, korporasi dan 
industri hilir serta menggunakan perspektif 
yang lebih komprehensif, sebenarnya 
kebijakan peningkatan tarif pungutan 
ekspor CPO adalah kebijakan yang cukup 
tepat khususnya pada kondisi oversupply 
CPO seperti saat ini. Namun dalam 
implementasinya dibutuhkan timing dengan 
skedul (Gambar 2) untuk meminimalisir 
dampak negatif yaitu penurunan harga CPO 
dan TBS di tingkat produsen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 2. Timing dan Skedul Penerapan Kebijakan Pungutan Ekspor 
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Memastikan program hilirisasi sawit 
melalui mandatori B30 dapat berjalan 
dengan optimal adalah langkah awal 
sebelum mengimplementasikan kebijakan 
baru pungutan ekspor (PMK 57/2020). Hal 
ini dikarenakan berdasarkan berbagai studi 
empiris menunjukkan bahwa perkembangan 
industri hilir mampu meningkatkan 
permintaan minyak sawit domestik sehingga 
dampaknya lebih besar terhadap 
peningkatan harga CPO dan TBS 
dibandingkan kebijakan lainnya. 
Implementasi program mandari B30 akan 
meningkatkan penyerapan CPO sehingga 
akan meningkatkan harga CPO dan TBS yang 
berimplikasi pada kesejahteraan produsen 
CPO dan TBS juga meningkat. 

Jika perkembangan industri biodiesel 
domestik sudah dipastikan dapat berjalan 
dengan baik dan mampu menjamin 
penyerapan CPO domestik yang berdampak 
pada harga CPO dan TBS stabil pada tingkat 
harga yang menguntungkan bagi produsen, 
maka kebijakan tarif baru pungutan ekspor 
dapat dilakukan.  

Secara teoritis dan empiris, 
implementasi kebijakan pungutan akan 
menurunkan harga CPO dan TBS. Namun, 
pekebun sawit dan perusahaan selaku 
produsen CPO dan TBS harus masih tetap 
untung karena tingginya harga CPO dan TBS 
yang telah dinikmati sebagai dampak 
mandatori B30, meskipun harga TBS/CPO 
kembali menurun sebagai dampak 
implementasi dari kebijakan pungutan 
ekspor. Pungutan ekspor ini juga berfungsi 
sebagai katrol harga CPO dan TBS yang 
membuat harganya terjangkau dan insentif 
bagi industri hilir domestik serta tetap 
menguntungkan produsen yakni pekebun 
sawit dan perusahaan.  

Selain itu, disarankan pula kebijakan 
pungutan ekspor pada PMK No. 57/2020 ini 
tetap menggunakan harga threshold 
pemberlakukan tarif pungutan ekspor 
dengan besaran tarif pungutan ekspor yang 
progresif (tidak flat rate) mengikuti kisaran 
harga referensi tertentu. Seperti pada PMK 
No. 152/2018, ketika harga CPO dibawah 
USD 570 per ton maka tidak dikenakan tarif 
pungutan ekspor dan besaran tarif yang 
beda disetiap kisaran harga tertentu. Hal ini 
bermaksud agar produsen khususnya 

pekebun sawit tidak dibebani pungutan 
ekspor saat harga CPO sedang rendah. 

 
 

KESIMPULAN 

Pemerintah Indonesia kembali 
mengeluarkan PMK No. 57/2020 terkait 
perubahan atas tarif BLU BPDPKS. Dalam 
PMK tersebut menyebutkan besaran tarif 
pungutan ekspor untuk CPO sebesar USD 55 
per ton. Kebijakan pungutan ekspor tersebut 
kembali dilakukan setelah pada 1.5 tahun 
terakhir tidak diterapkan lantaran tren 
harga CPO dunia yang menurun. Jika 
dibandingkan dengan PMK No. 152/2018, 
tarif pungutan ekspor CPO pada PMK 
57/2020 mengalami peningkatan. 

 Secara teoritis, kebijakan pungutan 
ekspor sebagai salah satu instrumen dari 
pajak ekspor akan berdampak pada 
penurunan kesejahteraan produsen 
(pekebun sawit dan perusahaan 
perkebunan) yang lebih besar dibandingkan 
dengan peningkatan kesejahteraan industri 
hilir berbasis sawit dan tambahan 
penerimaan pemerintah serta menurunkan 
daya saing ekspor CPO Indonesia di pasar 
internasional. 

Namun, dengan menggunakan sudut 
pandang yang komprehensif untuk melihat 
case yang dihadapi oleh industri sawit 
nasional di masa pandemi Covid-19, dimana 
terjadi oversupply CPO di pasar domestik 
sehingga menyebabkan penurunan harga 
CPO dan TBS maka kebijakan peningkatan 
tarif pungutan ekspor CPO dinilai menjadi 
kebijakan yang relevan untuk 
diimplementasikan. Hal ini dikarenakan 
kebijakan tersebut akan menstabilkan supply 
CPO di pasar internasional karena 
peningkatan penyerapan domestik oleh 
industri hilir, khususnya industri biodiesel 
melalui program mandatori B30. Hal ini 
dikarenakan, melalui program B30 
diharapkan mampu memperbaiki harga CPO 
maupun TBS, menghemat devisa impor yang 
dapat menyehatkan neraca perdagangan RI 
hingga menghasilkan multiplier effect yang 
lebih besar yang dapat berkontribusi 
terhadap perekonomian negara. 

Prognosa yang telah diuraikan diatas 
menunjukkan kebijakan peningkatan tarif 
pungutan ekspor CPO adalah kebijakan yang 
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cukup relevan untuk diimplementasikan 
saat ini. Namun dalam implementasinya 
dibutuhkan timing dengan skedul untuk 
meminimalisir dampak negatif yaitu 
penurunan harga CPO dan TBS di tingkat 
produsen. Optimalisasi hilirisasi sawit 
melalui mandatori B30 terlebih dahulu 
harus dipastikan berjalan dengan optimal 
sebelum memberlakukan kebijakan tarif 
baru pungutan ekspor. Selain itu, disarankan 
pula PMK 57/2020 masih mengikuti 
sistematik PMK 152/2018, dimana terdapat 
harga threshold pemberlakukan tarif 
pungutan ekspor dengan besaran tarif 
pungutan ekspor yang progresif mengikuti 
kisaran harga refrensi tertentu.  
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