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RESUME 

 
UU No. 39/2014 tentang Perkebunan pada pasal 93 menyebutkan bahwa salah satu sumber pembiayaan industri 

perkebunan berasal dari pungutan (levy) dari pelaku perkebunan. UU tersebut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penghimpunan dan 
penggunaan dana pungutan sawit sebagai sumber pembiayaan pengembangan industri sawit nasional terkait peremajaan 
perkebunan sawit rakyat, pembangunan sarana prasarana perkebunan, pengembangan SDM, riset penelitian, promosi dan 
pengembangan biofuel berbasis sawit.  

Perkembangan besaran tarif pungutan ekspor sawit terus mengalami perubahan sejak tahun 2015. Bahkan tarif 
pungutan sempat ditiadakan akibat harga CPO yang terus mengalami penurunan pada tahun 2019. Namun, seiring dengan 
tren harga CPO yang cukup “cemerlang” pada tahun 2020, pemerintah Indonesia kembali menerapkan tarif pungutan 
ekspor melalui melalui PMK 57/2020 dengan tarif sebesar USD 55 per ton untuk semua tingkat harga CPO.   

Seiring dengan tren positif harga CPO dan keberlanjutan program dalam rangka pengembangan industri sawit 
nasional seperti mandatori biodiesel dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), maka dibutuhkan dukungan sumber pembiayaan 
yang berasal dari pungutan ekspor sawit. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian besaran pungutan 
ekspor yang tertuang dalam PMK 191/2020. Dalam PMK tersebut, besaran tarif pungutan ekspor CPO bersifat progresif 
pada threshold harga tertentu dengan mengikuti harga referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. 
Tarif pungutan ekspor CPO berkisar USD 55 per ton – UD 995 per ton, atau  mengalami peningkatan sebesar USD 5 per ton 
setiap terjadi peningkatan harga referensi CPO sebesar 25 per ton.  

Dampak berupa Beban pungutan ekspor yang bersifat tidak langsung (indirect levy) ini juga akan ditransmisikan 
(pass through) kepada seluruh pelaku industri baik ke hulu maupun hilir di sepanjang rantai pasok minyak sawit. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa implementasi pungutan ekspor sawit (PMK 191/2020) merugikan (loss) bagi produsen TBS 
dan CPO, sebaliknya produsen integrator kebun-CPO/ RPO (PKS)-industri hilir dan pelaku industri hilir menikmati 
keuntungan (gain). Namun, secara total dapat dipastikan bahwa besarnya kerugian yang dialami produsen TBS/ CPO jauh 
lebih besar dibandingkan keuntungan yang dinikmati industri integrator dan industri produk hilir. 

Pelaku usaha yang dirugikan atas implementasi kebijakan tersebut yaitu produsen CPO dan TBS khususnya petani 
sawit rakyat harus dikompensasi. Kompensasi yang dapat dilakukan adalah optimalisasi realisasi dana sawit hasil pungutan 
ekspor sebagai sumber pembiayaan untuk pengembangan perkebunan sawit rakyat seperti melalui program peremajaan, 
pengembangan SDM, penelitian, promosi (kampanye positif), penyediaan sarana prasarana perkebunan serta 
pengembangan kelembagaan petani sawit sekawasan yang dilengkapi dengan PKS IVO (Industrial Vegetable Oil). 
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PENDAHULUAN 

Minyak sawit dan produk turunannya 
adalah salah satu produk Indonesia yang 
dikenakan tarif/pajak ekspor. Crude Palm Oil 
(CPO) yang tergolong kelompok produk hulu 
(bahan baku) dikenakan beban pajak ekspor 
yang relatif tinggi. Hal ini dikarenakan CPO 
adalah salah satu komoditas unggulan ek-
spor Indonesia dengan permintaan pasar 
dunia yang besar, padahal permintaan CPO 
di dalam negeri sebagai bahan baku juga 
relatif tinggi bahkan berpotensi untuk men-
ciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi 
tujuan dari pengenaan pajak ekspor tersebut 
adalah untuk menjaga ketersediaan minyak 
sawit di dalam negeri untuk mendorong 
berkembangnya 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 yang masuk ke 
dalam kas negara, sedangkan pungutan 
ekspor digunakan untuk membiayai industri 
sawit nasional sesuai dengan amanat UU No. 
39/2014 tentang Perkebunan dan pengem-
bangan biofuel berbasis sawit. 

Di akhir tahun 2020, pemerintah 
Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan 
baru terkait tarif pungutan ekspor (Levy) 
untuk minyak sawit dan produk turunannya 
yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 
(PMK 191/2020) tentang Tarif Layanan 
Badan Layanan Umum Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Sawit. Dalam PMK terse-
but, besaran tarif pungutan ekspor bersifat 
progressive rate berdasarkan threshold price-
nya yakni harga CPO referensi yang telah 
ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. 
Tidak hanya CPO, ekspor produk turunan 
sawit (hilir) juga dikenakan pungutan, na-
mun tarifnya lebih rendah daripada tarif 
pungutan ekspor CPO.  

Tulisan ini bertujuan untuk 
mendiskusikan dampak dari implementasi 
kebijakan PMK 191/2020 terhadap pelaku 
industri sawit nasional dan menentukan 
strategi untuk mengkompensasi pelaku yang 
menderita kerugian akibat implementasi 
kebijakan tersebut. 

HISTORIS KEBIJAKAN PUNGUTAN EK-
SPOR 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 
24/2015 Tentang Penghimpunan Dana 
Perkebunan, Peraturan Presiden 61 Tahun 
2015 tentang Penghimpunan dan 
Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 
PMK 113/2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit, PMK 114/2015 tentang Tarif 
Layanan Umum Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 
Kementerian Keuangan.  

Penerapan pungutan ekspor untuk CPO 
untuk pertama kali dilakukan tahun 2015 
berdasarkan PMK 114/2015 dengan besaran 
tarif sebesar USD 50 per ton pada setiap 
tingkat harga CPO dunia. Besaran tarif 
pungutan ekspor untuk CPO tidak 
mengalami perubahan, meskipun 
pemerintah merevisi peraturan tentang tarif 
BLU BPDPKS pada PMK 133/2015 dan PMK 
81/2018. 

Seiring dengan menurunnya harga CPO 
dunia, pemerintah merevisi besaran tarif 
BLU BPDPKS atau tarif pungutan ekspor 
yakni dengan mengeluarkan PMK 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 me-
nyebabkan pemerintah Indonesia 
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mengeluarkan kebijakan untuk tidak 
mengenakan pungutan ekspor untuk setiap 
ton produk CPO yang diekspor berdasarkan 
pada PMK 23/2019 yang efektif berlaku 
sejak 1 Maret 2019. Regulasi tersebut kem-
bali diperpanjang melalui PMK 136/2019 
yang berlaku efektif sejak 30 September 
2019. 

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia 
kembali mengeluarkan kebijakan baru 
terkait besaran tarif pungutan ekspor (Levy) 
untuk minyak sawit dan produk turunannya 
yang tertuang dalam PMK 57/ 2020 yang 
berlaku sejak 1 Juni 2020. Jika dibandingkan 
dengan PMK 152/2018, tarif pungutan 
ekspor CPO pada PMK 57/2020 mengalami 
peningkatan sebesar USD 5 per ton dan ber-
sifat flat rate. Artinya berapapun harga CPO 
rendah atau tinggi, maka akan dikenakan 
besaran tarif pungutan ekspor yang sama 
yakni sebesar USD 55 per ton. 

Komite Pengarah BPDPKS yang terdiri 
dari delapan kementerian teknis seperti 
yang Kementerian Koordinator 
Perekonomian (ketua), Kementerian Keu-
angan, Kementerian Pertanian, Kementerian 
Perindustrian, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-
eral, Kementerian Badan Usaha Milik Nega-
ra, dan Kementerian Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, men-
gusulkan penyesuaian besaran tarif pungu-
tan ekspor yang dituangkan dalam PMK 
191/2020 yang mulai berlaku sejak 10 
Desember 2020. 

Latar belakang dari penyesuaian be-
saran tarif pungutan ekspor sawit pada PMK 
191/2020 adalah tren peningkatan harga 
CPO dan keberlanjutan program dalam 
rangka pengembangan industri sawit na-
sional. Terlebih di masa pandemi, gap antara 
harga solar fosil dengan harga FAME terus 
melebar yang berdampak pada besarnya da-
na insentif yang harus diberikan BPDPKS, di 
sisi lain Pemerintah Indonesia terus berko-
mitmen penuh terhadap pencapaian bauran 
energi terbarukan melalui program B30. 
Tidak hanya itu, program pengembangan 
industri sawit lainnya seperti Peremajaan 
Sawit Rakyat (PSR), pengembangan riset 
penelitian, pengembangan SDM petani, serta 

pelaksanaan kampanye, promosi dan ad-
vokasi sawit di dalam negeri maupun luar 
negeri juga memerlukan keberlanjutan 
dukungan pembiayaan dana sawit yang be-
rasal dari pungutan ekspor. 

Jika dibandingkan dengan PMK sebe-
lumnya (PMK 57/2020), dalam PMK 
191/2020 terjadi perubahan yang semula 
fixed rate menjadi progressive rate dengan 
besaran tarif pungutan mulai dari USD 55 
per ton (jika harga CPO referensi yang 
ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan 
berada dibawah atau sama dengan USD 670 
per ton) dan tarif pungutan tersebut terse-
but terus meningkat sebesar USD 5 per ton 
setiap terjadi peningkatan harga referensi 
CPO sebesar 25 per ton. Besaran tarif pungu-
tan ekspor yang paling maksimum sebesar 
USD 255 per ton untuk harga referensi CPO 
lebih dari USD 995 per ton. Sementara itu, 
tarif pungutan ekspor untuk produk turunan 
sawit (hilir) lebih rendah daripada tarif pun-
gutan ekspor CPO. 

 

SIAPA DAN SEBERAPA BESAR BEBAN 
PUNGUTAN EKSPOR YANG DI-

TANGGUNG OLEH PELAKU INDUSTRI 
SAWIT 

Pajak ekspor dalam hal ini berbentuk 
instrumen pungutan ekspor bersifat indirect 
levy/indirect tax (berdasarkan volume atau 
nilai) yang akan mempengaruhi keseim-
bangan pasar dan menciptakan disparitas 
harga antara harga CPO dunia dengan harga 
CPO domestik yang menggambarkan harga 
dunia (Gambar 1). Jika sebelum 
pemberlakuan pajak ekspor diasumsikan 
harga CPO yang berlaku baik di pasar 
domestik maupun pasar dunia sama yakni 
sebesar Pw. Namun, setelah diimplementa-
sikannya pungutan ekspor sebesar t, maka 
akan meningkatkan harga ekspor atau harga 
CPO di pasar dunia menjadi P’w= Pw (1 + t) 
dan menurunkan harga CPO di pasar domes-
tik menjadi P’w= Pw (1 - t). Dengan kata lain 
terjadi disparitas harga, dimana harga CPO 
dunia (FOB) setelah pemberlakuan pungu-
tan ekspor lebih tinggi dari harga CPO 
domestik.  
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Gambar 1. Dampak Pemberlakuan Pajak Ekspor CPO (Sumber: Tweeten, 1992) 
 
Beban pungutan ekspor yang bersifat 

tidak langsung ini juga akan ditransmisikan 
(pass through) baik ke hulu maupun hilir di 
sepanjang rantai pasok minyak sawit. 
Artinya, meskipun pungutan ekspor 
dikenakan kepada eksportir CPO, namun 
beban pungutan tersebut akan ditransmisi-
kan ke pasar CPO domestik dan pasar TBS di 
tingkat petani. Hal ini dikarenakan tidak 
dapat dipisahkanmya antara CPO/TBS yang 
akan diekspor atau yang akan digunakan 
oleh industri hilir di dalam negeri.  

Dalam PMK 191/2020 tersebut, dengan 
asumsi kurs Rp 14 000/USD, maka beban 
pungutan ekspor dalam rentang rata-rata 
harga CPO USD 670 per ton-USD 800 per ton 
adalah sebesar Rp 750-Rp 1890/kg CPO atau 
setara dengan Rp 154-Rp 378/kg TBS. 
Pertanyaanya adalah siapa dan berapa ban-
yak beban pungutan ekspor CPO yang harus 
ditanggung oleh para pelaku industri sawit?. 

Berdasarkan dampak pungutan ekspor 
sawit terhadap pelaku industri sawit dapat 
dibagi menjadi empat kelompok yakni : (a) 
pelaku hilir sawit; (b) pelaku integrasi 
kebun-CPO/RPO (PKS)-industri hilir; (c) 
produsen CPO; dan (d) produsen TBS 
termasuk petani sawit. Pertama, bagi pelaku 
industri hilir sawit seperti industri minyak 
goreng, industri oleokimia dan industri 
biodiesel, dampak peningkatan pungutan 
ekspor minyak sawit secara progresif mem-
berikan keuntungan. Hal ini dikarenakan, 
produsen produk hilir berbasis sawit dapat 
memperoleh bahan baku CPO dengan harga 
yang lebih murah. Bahkan pelaku industri 
biodiesel justru mendapatkan keuntungan 
ganda dari implementasi PMK 191/2020. 
Selain memperoleh harga bahan baku yang 
lebih murah, produsen biodiesel juga 

memperoleh jaminan harga jual ke 
Pertamina dengan skema insentif yang be-
rasal dari dukungan pembiayaan dari dana 
sawit (hasil pungutan ekspor). 

Kedua, pelaku integrasi kebun sawit- 
CPO/RPO (PKS) – industri hilir, dimana 
pelaku usaha yang menerapkan sistem inte-
grasi tersebut merupakan top six industri 
sawit di Indonesia. Dampak pungutan 
ekspor tersebut merugikan produsen CPO 
sebesar Rp 750-Rp 1890 per kg CPO (untuk 
kisaran harga sebesar USD 500-800 per ton 
CPO). Mengingat sekitar 40 persen dari 
kebutuhan TBS dari PKS dipenuhi dari luar 
kebun sendiri, maka beban pungutan 
tersebut sebagian dapat di alihkan ke 
produsen TBS (suppliernya). Berapa besar 
yang dialihkan tergantung bargaining power 
PKS tersebut di pasar TBS lokal. Kemudian 
karena pelaku ini juga merupakan integrator 
yang memiliki industri hilir (industri minyak 
goreng, industri oleokimia, industri 
biodiesel), integrator ini juga menikmati 
manfaat yang cukup besar yakni harga 
bahan baku (CPO) yang lebih murah dan “in-
sentif” untuk industri biodiesel. Sehingga 
secara keseluruhan integrator ini menikmati 
keuntungan. 

Ketiga, pelaku kebun sawit dengan PKS 
seperti PTPN dan swasta kelas menengah. 
Dampak pungutan ekspor sawit tersebut 
jelas merugikan sebesar Rp 750-Rp 1890 per 
Kg CPO (pada kisaran harga USD 500-800 
per ton CPO). Umumnya bagi pelaku yang 
memiliki kebun sendiri dan PKS, sebagian 
TBS (sekitar 30-40 persen) yang diolah be-
rasal dari pasokan kebun sawit luar, 
sehingga sebagian beban pungutan tersebut 
dapat dialihkan ke supplier TBS. Namun 
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secara keseluruhan, pelaku ini mengalami 
kerugian. 

Keempat, pelaku yang hanya memiliki 
perkebunan sawit dengan hasil produksi 
berupa TBS, termasuk di dalam kelompok ini 
adalah 2.67 juta petani sawit dan juga 
perusahaan perkebunan sawit kelas 
menengah yang tidak memiliki PKS. Dampak 
pungutan ekspor terhadap kelompok ini 
adalah kerugian sekitar Rp 154-378 per kg 
TBS (pada kisaran harga USD 500-800 per 
ton CPO). Bahkan potensi kerugian yang di-
tanggung oleh petani sawit rakyat bisa lebih 
besar tergantung dari bargaining power 
yang dimiliki oleh petani untuk berhadapan 
dengan PKS lokal. Fakta di lapangan juga 
menunjukkan bahwa petani sawit khusus 
petani swadaya sering menghadapi potong-
an harga pembelian di PKS. Ada kasus “ok-
num” PKS yang menggunakan alasan bahwa 
TBS petani swadaya dianggap ilegal dan 
tidak memiliki sertifikasi ISPO, sehingga 
harga TBS yang diterima petani didiskon 
sekitar 30-40 persen. Hal ini menunjukkan 
bahwa petani sawit swadaya mengahadapi 
kerugian dua kali lipat.  

Dengan demikian dampak pungutan 
ekspor sawit (PMK 191/2020) merugikan 
(loss) bagi produsen TBS dan Produsen CPO. 
Sebaliknya produsen integrator kebun-
CPO/RPO (PKS)- industri hilir maupun 
pelaku industri hilir justru menikmati 
keuntungan (gain). Namun, secara total 
dapat dipastikan bahwa besarnya kerugian 
yang dialami produsen TBS/ CPO jauh lebih 
besar dibandingkan keuntungan yang 
dinikmati industri integrator dan industri 
produk hilir. 

Hasil analisis tersebut juga sesuai 
dengan teori ekonomi yang menyebutkan 
bahwa implementasi pajak ekspor (dalam 
hal ini pungutan ekspor) yang bersifat indi-
rect akan mempengaruhi kesejahteraan 
pelaku pasar yang saling trade off (PASPI, 
2020). Konsumen (industri hilir atau indus-
tri integrator) akan diuntungkan (gain) 
dengan menikmati tambahan surplus, se-
mentara produsen (petani dan perusahaan 
perkebunan tanpa PKS) akan menderita ke-
rugian (loss) dan total surplusnya akan 
berkurang. Kondisi trade-off yang demikian 
seharusnya dihindari, karena tujuan 
perdagangan adalah untuk menciptakan 

manfaat/keuntungan bagi seluruh para 
pelaku pasar atau terciptanya gain of trade. 

Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi 
win-win condition maka Pemerintah perlu 
hadir untuk menciptakan skema kompensasi 
untuk menutup sebagian atau seluruh keru-
gian yang ditanggung oleh pelaku pasar yang 
loss akibat implementasi kebijakan tarif baru 
pungutan ekspor yaitu produsen CPO dan 
TBS, khususnya petani sawit rakyat. 
Kompensasi yang dapat dilakukan adalah 
optimalisasi realisasi dari alokasi dana sawit 
hasil pungutan ekspor untuk pengembangan 
sawit rakyat melalui program yang dia-
manatkan UU Perkebunan seperti perema-
jaan, pengembangan SDM, penelitian dan 
inovasi, promosi serta penyediaan sarana 
prasarana perkebunan. Selain itu, bentuk 
kompensasi lain yang tepat bagi petani sawit 
juga dengan dukungan pengembangan 
kelembagaan petani sawit sekawasan yang 
dilengkapi dengan PKS IVO (Industrial Vege-
table Oil) yang menyuplai bahan baku untuk 
produk biohidrokarbon (green diesel, green 
gasoline dan green avtur).  

 
 

KESIMPULAN 

Seiring dengan tren positif harga CPO 
dan keberlanjutan program dalam rangka 
pengembangan industri sawit nasional sep-
erti mandatori biodiesel dan Peremajaan 
Sawit Rakyat (PSR), maka dibutuhkan 
dukungan sumber pembiayaan yang berasal 
dari pungutan ekspor sawit. Oleh karena itu, 
Pemerintah Indonesia melakukan 
penyesuaian besaran pungutan ekspor yang 
tertuang dalam PMK 191/2020. Dalam PMK 
tersebut, besaran tarif pungutan ekspor CPO 
bersifat progresif pada threshold harga ter-
tentu dengan mengikuti harga referensi CPO 
yang ditetapkan oleh Kementerian 
Perdagangan. Tarif pungutan ekspor CPO 
berkisar USD 55 per ton – UD 995 per ton, 
atau  mengalami peningkatan sebesar USD 5 
per ton setiap terjadi peningkatan harga ref-
erensi CPO sebesar 25 per ton.  

Dampak berupa Beban pungutan ekspor 
yang bersifat tidak langsung (indirect levy) 
ini juga akan ditransmisikan (pass through) 
kepada seluruh pelaku industri baik ke hulu 
maupun hilir di sepanjang rantai pasok min-
yak sawit. Hasil analisis menunjukkan bah-



262  Palm Oil Journal, Vol I No. 37/12/2020 

@PASPI2020 

wa implementasi pungutan ekspor sawit 
(PMK 191/2020) merugikan (loss) bagi 
produsen TBS dan CPO, sebaliknya produsen 
integrator kebun-CPO/ RPO (PKS)-industri 
hilir dan pelaku industri hilir menikmati 
keuntungan (gain). Namun, secara total 
dapat dipastikan bahwa besarnya kerugian 
yang dialami produsen TBS/ CPO jauh lebih 
besar dibandingkan keuntungan yang 
dinikmati industri integrator dan industri 
produk hilir. 

Pelaku usaha yang dirugikan atas im-
plementasi kebijakan tersebut yaitu pro-
dusen CPO dan TBS khususnya petani sawit 
rakyat harus dikompensasi. Kompensasi 
yang dapat dilakukan adalah optimalisasi 
realisasi dana sawit hasil pungutan ekspor 
sebagai sumber pembiayaan untuk pengem-
bangan perkebunan sawit rakyat seperti me-
lalui program peremajaan, pengembangan 
SDM, penelitian, promosi (kampanye posi-
tif), penyediaan sarana prasarana perke-
bunan serta pengembangan kelembagaan 
petani sawit sekawasan yang dilengkapi 
dengan PKS IVO (Industrial Vegetable Oil). 
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