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RESUME 

Berbagai upaya dilakukan oleh Uni Eropa untuk memusuhi dan menghambat laju perdagangan minyak 
sawit di kawasan negara tersebut. Setelah gagal dalam menyebarkan isu negatif sawit dalam bidang kesehatan, 
Komisi Uni Eropa kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai minyak sawit dan produk turunannya 
(khususnya biodiesel sawit) yang dikaitkan dengan isu lingkungan yakni kebijakan RED II ILUC. Berdasarkan 
indikator yang digunakan dalam Delegated Regulation ILUC, minyak sawit tergolong sebagai high risk Indirect 
Land Use Change (ILUC) sehingga minyak sawit harus dieliminasi atau phase out dalam pengunaan biodiesel 
Eropa. 

Kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan minyak sawit. Untuk melawan diskriminasi terhadap 
minyak sawit tersebut yang dilakukan oleh Komisi Uni Eropa, Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan 
kepada WTO. Namun, kita perlu mengetahui paradigma yang tertuang dalam kebijakan UE tersebut seperti, 
apakah benar penggantian minyak sawit menjadi minyak nabati lain merupakan solusi yang berpihak pada 
lingkungan atau akan semakin menyebabkan kerusakan lingkungan.  

Studi FAO (2013) menyimpulkan bahwa minyak sawit memiliki keunggulan yakni lebih hemat dalam 
penggunaan input produksi, lahan dan energi sehingga akan lebih sedikit menghasilkan polusi dan emisi. 
Artinya jika dibandingkan dengan produksi minyak kedelai dan minyak rapeseed, produksi minyak sawit lebih 
aman terhadap lingkungan (ecofriendly). Kemudian studi tersebut menjadi dasar untuk melakukan simulasi 
penggantian minyak sawit. Hasil simulai menunjukkan bahwa penggantian minyak sawit menjadi menjadi 
minyak kedelai atau minyak rapeseed justru akan berdampak pada peningkatan polusi dan emisi serta 
penambahan deforestrasi yang terjadi di berbagai negara khususnya negara produsen dan eksportir minyak 
kedelai dan minyak rapeseed. Dampak buruk yang ditimbulkan dari penggantian minyak sawit tersebut akan 
semakin memperparah kerusakan lingkungan global.  

Hal ini menunjukkan bahwa maksud dan tujuan dari kebijakan EU RED II untuk mengurangi emisi ILUC 
justru bertolak belakang dengan dampak yang dihasilkan dari penggantian minyak sawit yakni meningkatkan 
polusi, emisi dan deforestasi. Dengan kata lain, kebijakan EU RED II dengan menggantikan minyak sawit justru 
mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah di berbagai negara di dunia. 

Palm ’Journal  

Analisis Isu Strategis Sawit   Vol. I, No. 23/08/2020 



154  Palm Oil Journal, Vol I No. 23/08/2020 

@PASPI2020 

PENDAHULUAN 

Berbagai upaya dilakukan oleh Uni 
Eropa untuk memusuhi dan menghambat 
laju perdagangan minyak sawit di kawasan 
negara tersebut. Upaya tersebut baik berupa 
black campaign sawit maupun kebijakan 
yang dibuat oleh Uni Eropa. Sejak akhir 
tahun 1970-an, tuduhan yang menyatakan 
minyak sawit tidak baik untuk kesehatan 
sudah marak di Uni Eropa maupun di 
negara-negara lain. Namun, tuduhan 
tersebut mampu dibuktikan negara-negara 
produsen minyak sawit melalui empirical 
evidence berdasarkan riset sehingga dapat 
meng-counter isu negatif sekaligus dapat 
memberikan informasi mengenai 
keunggulan minyak sawit untuk kesehatan. 

 Setelah gagal dalam menyebarkan isu 
negatif sawit dalam bidang kesehatan, 
terjadi pergeseran dengan “menggoreng” isu 
lingkungan sebagai bahan black campaign 
yang beredar di Uni Eropa sesudah tahun 
2006 hingga saat ini. Deforestrasi, punahnya 
biodiversitas hingga dianggap menjadi 
kontributor utama emisi GHG global 
merupakan black campaign yang merusak 
citra minyak sawit. Kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa terkait 
minyak sawit dan produk turunannya 
(khususnya biodiesel sawit) yang dikaitkan 
dengan isu lingkungan tersebut juga dinilai 
merupakan bentuk dari unfair trade 
terhadap negara-negara produsen minyak 
sawit di dunia salah satunya Indonesia.  

Salah satu kebijakan terkait sawit yang 
dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa tertuang 
dalam RED II-ILUC (PASPI, 2019a). Dalam 
kebijakan tersebut, EU menetapkan target 
penggunaan first biofuel generation (bahan 
baku biodiesel yang juga dapat digunakan 
sebagai bahan pangan/pakan) tergolong 
high indirect land use change risk akan 
dikurangi secara drastis sejak tahun 2020 
dan harus ditiadakan (nol persen) pada 
tahun 2030. ILUC (Indirect Land Use Change) 
yang dimaksud dalam kebijakan tersebut, 
jika dalam proses produksi bahan baku 
biofuel (termasuk biodiesel) menyebabkan 
areal pangan/pakan berkurang (sebagai 
akibat dari terkonversi menjadi areal 
produksi bahan baku biofuel) dan memicu 
konversi hutan atau lahan dengan stok 
karbon tinggi menjadi lahan pangan/pakan.  

Untuk menetapkan biofuel mana yang 
harus dikurangi atau ditiadakan didasarkan 
kriteria emisi ILUC dari bahan baku biofuel 
akan diatur lebih lanjut dalam Delegated 
Regulation of ILUC-RED II. Menurut 
indikator yang digunakan dalam Delegated 
Regulation ILUC, minyak sawit tergolong 
sebagai high risk Indirect Land Use Change 
(ILUC) sehingga minyak sawit harus di phase 
out dalam pengunaan biodiesel Eropa. 
Artinya Komisi Eropa menganggap bahwa 
dampak negatif yang ditimbulkan konversi 
tidak langsung lahan hutan menjadi lahan 
bahan baku biodiesel ini dianggap sebagai 
“dosa” tanaman kelapa sawit dan produsen 
minyak sawit harus bertanggung jawab 
terhadap hal tersebut.  

Kebijakan tersebut dianggap 
mendiskriminasikan minyak sawit. Untuk 
melawan diskriminasi terhadap minyak 
sawit tersebut yang dilakukan oleh Komisi 
Uni Eropa, Pemerintah Indonesia 
mengajukan gugatan kepada WTO. Namun, 
kita perlu mengetahui paradigma yang 
tertuang dalam kebijakan UE tersebut 
seperti, apakah benar penggantian minyak 
sawit menjadi minyak nabati lain 
merupakan solusi yang berpihak pada 
lingkungan atau akan semakin menyebabkan 
kerusakan lingkungan.  

Tulisan ini akan mendiskusikan 
mengenai: (1) perbandingan input, output 
(emisi) dan kebutuhan lahan dari tiga 
minyak nabati utama (minyak sawit, minyak 
kedelai, minyak rapeseed); dan (2) simulasi 
dampak yang dtiimbulkan jika mengganti 
minyak sawit menjadi minyak kedelai atau 
minyak rapeseed di Uni Eropa. 

 
 

PERBANDINGAN INPUT, OUTPUT DAN 
KEBUTUHAN LAHAN MINYAK NABATI 

UTAMA 

Perkembangan minyak sawit dunia 
mampu merubah peta persaingan minyak 
nabati utama dunia yang sebelumnya 
dikuasai oleh minyak kedelai dan minyak 
rapeseed. Berdasarkan data USDA (2019), 
pangsa produksi minyak sawit mencapai 42 
persen sedangkan pangsa produksi minyak 
kedelai dan minyak rapeseed masing-masing 
sebesar 32 persen dan 15 persen. Data 
tersebut juga menunjukkan adanya tingkat 
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kompetisi yang relatif tinggi dalam pasar 
minyak nabati global. Sehingga menarik 
untuk membahas perbandingan penggunaan 
input, output (emisi) dan kebutuhan lahan 
diantara tiga minyak nabati. 

Untuk menghasilkan satu ton minyak 
kedelai dan minyak rapeseed digunakan 
input berupa pupuk (Nitrogen dan 

Phospate), pestisida/herbisida dan energi 
yang lebih besar dibandingkan penggunaan 
input untuk memproduksi satu ton minyak 
sawit (Tabel 1). Data tersebut menunjukkan 
penggunaan input terbesar pada produksi 
minyak kedelai diikuti oleh minyak rapeseed 
dan minyak sawit.  

 
Tabel 1. Perbandingan Input, Output, Energi dan Lahan diantara Tiga Minyak Nabati Utama 

Indikator Perbandingan 
Satu ton minyak 

Palm oil (PO) Soybean oil (SBO) Rapeseed soil (RSO) 

Inputs  

Nitrogen (kg N)                                47.0                                  315.0                            99.0  

Phosphate (kg P205)                                  8.0                                    77.0                            42.0  

Pesticides/herbicides (kg)                                  2.0                                    29.0                            11.0  

Energy (Gj)                                  0.5                                       2.9                               0.7  

Output 

Polusi/residu ke air/tanah:       

Nitrogen (kg)                                  5.0                                    32.0                            10.0  

Phosphate (kg P205)                                  2.0                                    23.0                            13.0  

Pesticides/herbicides (kg)                                  0.4                                    23.0                               9.0  

Emisi GHG ke udara:       

Nox                                  0.5                                       4.0                               0.8  

SO2                                  0.2                                       2.0                               0.3  

CO2                                  0.1                                       6.0                               2.0  

Input Energi (Gj/ha)                                   19                                        20  12 

Output Energi (Gj/ha)                                 182                                        50  70 

Netto Energi (Gj/ha)                                 163                                        30                                58  

Kebutuhan lahan (ha/ton)                                0.23                                    2.22                            1.45  

Sumber : FAO (2013)  
 
Seiring dengan penggunaan input yang 

banyak, produksi minyak kedelai dan 
minyak rapeseed juga akan menghasilkan 
lebih banyak output berupa polusi/residu 
sisa penggunaan input produksi yang 
terbuang ke anah/air maupun emisi GHG ke 
udara dibandingkan minyak sawit. Hal ini 
juga menunjukkan bahwa minyak kedelai 
dan minyak rapeseed lebih polutif 
dibandingkan minyak sawit. 

Produksi minyak sawit juga lebih efisien 
dalam penggunaan energi dapat dilihat dari 
netto energi minyak sawit lebih besar 
dibandingkan dengan produksi minyak 
kedelai dan minyak rapeseed. Minyak sawit 
menggunakan energi (input) yang lebih 
sedikit tapi dapat menghasilkan energi 
(output) yang lebih banyak sehingga sangat 
efisien jika dibandingkan minyak nabati 
lainnya. 

Kebutuhan lahan untuk memproduksi 
minyak sawit juga lebih sedikit 
dibandingkan dengan lahan yang 
dibutuhkan untuk memproduksi minyak 
kedelai dan minyak rapeseed. Hal ini 
disebabkan karena produktivitas sawit (4.3 
ton per hektar) yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan produktivitas kedelai 
(0.45 ton per hektar) dan rapeseed (0.69 ton 
per hektar) (PASPI, 2017). 

Dapat disimpulkan bahwa minyak sawit 
memiliki keunggulan jika dibandingkan 
dengan minyak kedelai dan minyak 
rapeseed. Keunggulan minyak sawit yakni 
lebih hemat dalam penggunaan input 
produksi, lahan dan energi sehingga akan 
lebih sedikit menghasilkan polusi dan emisi. 
Artinya jika dibandingkan dengan produksi 
minyak kedelai dan minyak rapeseed, 
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produksi minyak sawit lebih aman terhadap 
lingkungan (ecofriendly). 
 
 

SIMULASI DAMPAK PENGGANTIAN 
MINYAK SAWIT DI PASAR UNI EROPA 

Salah satu komitmen Uni Eropa untuk 
mengurangi emisi GHG penyebab global 
warming adalah dengan menggunakan 
renewable energi atau biofuel. Sebagian 
besar bahan baku biofuel yang 
dikembangkan di UE adalah minyak 
rapeseed. Selain minyak rapeseed, minyak 
kedelai dan minyak sawit juga merupakan 
bahan baku biofuel. Minyak sawit yang 
diimpor dan digunakan oleh industri biofuel 

UE kurang lebih sebesar 40 persen atau 3 
juta ton setiap tahunnya (PASPI, 2019b). 

Saat ini, kebijakan UE (LULUCF/ILUC) 
pada sawit dan produk turunannya 
(khususnya biofuel/biodiesel) dinilai 
diskriminatif dan bertujuan untuk 
menghambat perdagangan sawit di pasar 
Uni Eropa. Paradigma dan kebijakan 
tersebut mengisyaratkan untuk 
menghapuskan minyak sawit dalam pasar 
minyak nabati dengan menggantikan minyak 
sawit menjadi minyak kedelai atau minyak 
rapeseed sebagai bahan baku produk biofuel 
di pasar UE dianggap lebih aman bagi 
lingkungan. Efek penggantian minyak sawit 
menjadi minyak kedelai atau minyak 
rapeseed ditunjukkan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Dampak Penggantian Minyak Sawit menjadi Minyak Kedelai atau Minyak Rapseed di 

Pasar Uni Eropa  

Indikator 
Efek Penggantian per 3 juta ton Minyak Sawit 

SBO Mengganti PO RSO Mengganti PO 

Inputs 

Nitrogen (kg N)                 804,000,000                      156,000,000  

Phosphate (kg P205)                 207,000,000                      102,000,000  

Pesticides/herbicides (kg)                   81,000,000                        27,000,000  

Energy (Gj)                      7,200,000                              600,000  

Output 

Tambahan polusi/residu ke air/tanah:     

Nitrogen (kg)                   81,000,000                        15,000,000  

Phosphate (kg P205)                   63,000,000                        33,000,000  

Pesticides/herbicides (kg)                   67,800,000                        25,800,000  

Tambahan emisi GHG ke udara:     

Nox                   10,500,000                              900,000  

SO2                      5,400,000                              300,000  

CO2                   17,700,000                          5,700,000  

Tambahan deforestasi (ha)                      5,964,091                          3,645,250  

Sumber : FAO (data diolah), 2013 
 
Penggantian minyak sawit menjadi 

minyak kedelai membutuhkan tambahan 
input yang lebih besar dan juga akan 
berdampak terhadap tambahan output 
berupa residu maupun emisi yang dihasilkan 
dari produksi minyak kedelai. Tambahan 
polusi/residu sisa input produksi ke air atau 
tanah akibat penggantian minyak sawit 
menjadi minyak kedelai yakni nitrogen 
sebesar 81 juta kilogram, phospate sebesar 
63 juta kilogram dan pestisida sebesar 67.8 
juta kilogram. Sedangkan tambahan emisi 
GHG ke udara yakni Nox sebesar 10.5 juta 

kilogram, SO2 sebesar 5.4 juta kilogram dan 
CO2 sebesar 17.7 juta kilogram. Selain itu, 
dampak dari penggantian minyak sawit 
menjadi minyak kedelai juga menambah 
deforestrasi global seluas 5.96 juta hektar di 
negara-negara produsen dan eksportir 
minyak kedelai khususnya Amerika Selatan. 

Demikian juga, penggantian minyak 
sawit menjadi minyak rapeseed 
membutuhkan tambahan input meskipun 
tidak sebesar dengan input yang digunakan 
untuk memproduksi minyak kedelai 
sehingga tambahan residu maupun emisi 
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juga tidak sebesar seperti minyak kedelai. 
Tambahan polusi/residu sisa input produksi 
ke air atau tanah akibat penggantian minyak 
sawit menjadi minyak rapeseed yakni 
nitrogen sebesar 15 juta kilogram, phospate 
sebesar 33 juta kilogram dan pestisida 
sebesar 25.8 juta kilogram. Sedangkan 
tambahan emisi GHG ke udara yakni Nox 
sebesar 900 ribu kilogram, SO2 sebesar 300 
ribu kilogram dan CO2 sebesar 5.7 juta 
kilogram. Penggantian minyak sawit menjadi 
minyak rapeseed juga berdampak pada 
penambahan deforestrasi global seluas 3.64 
juta hektar di negara-negara produsen dan 
eksportir minyak rapeseed seperti negara-
negara Eropa. 

Peningkatan polusi, emisi dan 
deforestasi akibat penggantian minyak sawit 
menjadi minyak kedelai maupun minyak 
rapesed merupakan dampak phase-out 
minyak sawit karena diimplementasikannya 
Indirect Land Use Change (ILUC) yang 
tertuang dalam kebijakan EU RED II.  Hal ini 
berarti maksud dan tujuan dari kebijakan EU 
RED II untuk mengurangi emisi ILUC justru 
bertolak belakang dengan dampak yang 
dihasilkan dari penggantian minyak sawit 
yakni meningkatkan polusi, emisi dan 
deforestasi. Dengan kata lain, kebijakan EU 
RED II dengan menggantikan minyak sawit 
justru mengakibatkan kerusakan lingkungan 
yang lebih parah di berbagai negara di dunia.  

 
 

KESIMPULAN 

Minyak sawit dianggap oleh Uni Eropa 
sebagai kontributor utama emisi GHG yang 
berdampak pada global warming. Paradigma 
tersebut yang melahirkan berbagai black 
campaign dan kebijakan UE (LULUCF/ILUC) 
yang dinilai diskriminatif dan bertujuan 
untuk menghambat perdagangan sawit di 
pasar Uni Eropa. Oleh karena itu, Uni Eropa 
berupaya untuk menghapuskan minyak 
sawit dalam pasar minyak nabati dengan 
menggantinya menjadi minyak kedelai atau 
minyak rapeseed. 

Berdasarkan simulasi skenario 
penggantian minyak sawit menjadi minyak 
kedelai atau minyak rapeseed, justru akan 
berdampak pada peningkatan polusi dan 
emisi serta penambahan deforestrasi yang 
terjadi di berbagai negara khususnya negara 

produsen dan eksportir minyak kedelai dan 
minyak rapeseed. Dampak buruk yang 
ditimbulkan dari penggantian minyak sawit 
tersebut akan semakin memperparah 
kerusakan lingkungan global.  
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