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RESUME 

 

Minyak sawit semakin mendominasi pasar minyak nabati global. Dalam struktur konsumsi minyak nabati 
dunia, pangsa minyak sawit tahun 2019 mencapai 41 persen, atau pangsanya lebih besar dibandingkan minyak 
nabati lainnya minyak kedelai (33 persen), minyak rapeseed (16 persen) dan minyak biji bunga matahari (10 
persen). 

Preferensi konsumsi masyarakat dunia yang semakin gemar terhadap minyak sawit dan keunggulan 
produktivitas minyak yang tinggi sehingga supply-nya besar dan stabil sepanjang tahun menyebabkan minyak 
sawit yang memikul tanggung jawab yang lebih besar dengan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan 
daerah tropis (feeding the tropical region) tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dunia 
(feeding the world).  

Terkait kontribusinya dalam menyediakan pangan dunia, manfaat yang dinikmati setiap negara 
konsumen/importir minyak sawit dunia berbeda-beda di setiap negara/kawasan. Namun secara umum, 
industri sawit terbukti berkontribusi dalam pencapaian SDG-2 dengan menyediakan produk pangan bernutisi 
yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh orang hingga menciptakan ketahanan pangan. Industri minyak 
sawit juga masih membagikan manfaat lainnya seperti mengurangi beban suatu negara dalam penyediaan 
minyak nabati, menghemat subsidi pertanian dan menghemat penggunaan lahan. 
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PENDAHULUAN 

Pangan merupakan kebutuhan dasar 
bagi manusia di seluruh dunia. Namun, tidak 
semua orang mempunyai kemudahan untuk 
memperoleh pangan yang bernutrisi. 
Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya 
kelaparan dan kekurangan gizi. Oleh karena 
itu, pemenuhan kebutuhan pangan 
masyarakat dunia menjadi perhatian serius 
sehingga menjadi salah satu tujuan yang 
tertuang dalam platform pembangunan 
Sustainable Development Goals yaitu pada 
SDGs-2 yaitu Zero Hunger.  

Dalam pengertian yang lebih luas, SDG-2 
diharapkan mampu mengakhiri kelaparan, 
mencapai ketahanan pangan, memperbaikan 
nutrisi serta mempromosikan pertanian 
yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan 
pada SDG-2, sangat erat kaitannya dengan 
ekonomi pangan yang terdiri dari produksi, 
konsumsi dan perdagangan bahan pangan di 
seluruh dunia. 

Salah satu bahan pangan yang penting 
bagi kehidupan manusia di dunia adalah 
minyak nabati. Saat ini, terdapat sekitar 17 
jenis tanaman yang dapat menghasilkan 
minyak nabati (Oil World, 2015). Masing-
masing tanaman minyak nabati memiliki 
keunggulan masing-masing sehingga 
memiliki tanggung jawab yang berbeda 
namun saling melengkapi dalam 
menyediakan kebutuhan bahan pangan 
minyak nabati dunia (feeding the world).   

Ketujuh belas tanaman minyak nabati 
tersebut tumbuh di berbagai ekosistem yang 
ada di bumi dan digunakan sebagai sumber 
bahan pangan masyarakat di kawasan 
tersebut. Misalnya di daerah sub tropis, 
terdapat minyak biji bunga matahari dan 
minyak rapeseed yang tumbuh baik dan 
menjadi sumber minyak nabati bagi 
masyarakat Eropa, Rusia, India, China dan 
lain-lain. Terdapat juga minyak kedelai yang 
tumbuh subur di USA, Brazil, Argentina, 
China dan lain-lain, yang juga dimanfaatkan 
sebagai sumber pangan di negara-negara 
tersebut. Kemudian di daerah tropis 
terdapat minyak kelapa sawit dan minyak 
kelapa yang tumbuh subur dan menjadi 
sumber minyak nabati masyarakat daerah 
tropis, seperti Indonesia. 

Tanaman kelapa sawit dianugerahi 
keunggulan berupa tanaman tahunan 

(pohon) yang memiliki kemampuan 
memanfaatkan sinar matahari yang 
melimpah di daerah tropis. Dengan 
keunggulan tersebut, produksi minyak yang 
dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit jauh 
lebih besar dan dalam jangka waktu yang 
lama karena berlangsung sepanjang tahun 
dibandingkan dengan tanaman minyak 
nabati lainnya. Artinya dengan kemampuan 
tersebut mengharuskan tanaman kelapa 
sawit yang memproduksi minyak sawitnya 
yang memikul tanggung jawab yang lebih 
besar dengan tidak hanya memenuhi 
kebutuhan pangan daerah tropis (feeding the 
tropical region) tetapi juga dapat memenuhi 
kebutuhan pangan masyarakat dunia 
(feeding the world).  

Tulisan artikel jurnal ini akan 
mendiskusikan bagaimana industri sawit 
menyediakan minyak nabati untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dunia.  
 
 

KONSUMSI MINYAK NABATI DUNIA 

Minyak nabati dihasilkan dari tanaman, 
dan memiliki peran penting dalam 
menyediakan sumber pangan yang 
bernutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. 
Konsumsi minyak nabati untuk pangan 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 
dan terdiversifikasi baik karena 
pertumbuhan penduduk, peningkatan 
pendapatan maupun perubahan selera 
(Morgan, 2013; Parcell, 2018). 

 Pada periode 2012-2014 (FAO-OECD, 
2015), rata-rata konsumsi per kapita minyak 
nabati untuk pangan (food use) dunia 
mencapai 19.1 kg/kapita. Konsumsi minyak 
nabati negara-negara maju (developed 
countries) mencapai 25.8 kg/kapita. 
Sementara itu, negara-negara yang sedang 
berkembang (developing countries) dengan 
tingkat konsumsi minyak nabatinya baru 
mencapai 17.5 kg/kapita. China dan India 
dengan jumlah penduduk separuh dari 
populasi penduduk dunia, memiliki tingkat 
konsumsi minyak nabati per kapita berturut-
turut sebesar 22.2 kg/kapita dan 14.5 
kg/kapita. Sedangkan konsumsi minyak 
nabati negara-negara terbelakang (Least 
Developed Countries) lebih rendah lagi yakni 
hanya sebesar 8.8 kg/kapita.  
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 Diantara ketujuh belas minyak nabati 
dunia, terdapat empat minyak nabati yang 
paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat 
global. Keempat minyak nabati utama dunia 
tersebut adalah yaitu minyak sawit, minyak 
kedelai, minyak rapeseed dan minyak biji 
bunga matahari. Pangsa keempat minyak 
nabati tersebut mencapai 85-90 persen dari 
total konsumsi minyak nabati dunia.  

 Perkembangan penyediaan pada pasar 
minyak nabati dunia bersumber dari 

keempat minyak nabati ditunjukkan pada 
Gambar 1. Saat ini, minyak sawit menjadi 
penyedia utama pasar minyak nabati dunia 
atau mencerminkan minyak nabati yang 
banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia 
pada tahun 2020 dengan pangsa sebesar 41 
persen. Minyak nabati yang kedua terbanyak 
dikonsumsi oleh masyarakat dunia adalah 
minyak kedelai (33 persen), dan kemudian 
disusul oleh minyak rapeseed (16 persen) 
dan minyak biji bunga matahari (10 persen). 

 
 

 
Gambar 1. Top-4 Minyak Nabati dalam Struktur Konsumsi Minyak Nabati Dunia (Sumber : 

USDA, 2020) 
 
Dinamika komposisi empat 

jenis/sumber minyak nabati dalam 
penyediaan kebutuhan konsumsi minyak 
nabati masyarakat dunia mencerminkan 
adanya perpaduan dan kombinasi selera 
masyarakat global. Dinamika dalam struktur 
konsumsi minyak nabati dunia tersebut juga 
sekaligus menggambarkan kemampuan 
produksi. Kemampuan produksi minyak 
sawit yang lebih besar dibandingkan minyak 
nabati lainnya, dan juga diikuti dengan 
selera konsumsi masyarakat dunia yang 
gemar dan lebih menyukai minyak sawit 
menjadi faktor yang mendorong dominasi 

minyak sawit dalam pasar minyak nabati 
dunia. 

 
 

MINYAK SAWIT MENOPANG 
KEBUTUHAN MINYAK NABATI 

KAWASAN 

Peran minyak sawit dalam feeding the 
world makin terlihat bila dilihat pada level 
negara/kawasan utama misalnya di EU, 
India, China dan USA (Gambar 2).  
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Gambar 2. Konsumsi 4 Minyak Nabati Utama di Uni Eropa, China, India dan USA (Sumber : USDA, 

2020) 
 
Diantara keempat minyak nabati utama, 

minyak nabati yang paling banyak 
dikonsumsi masyarakat dan industri Uni 
Eropa adalah minyak rapeseed, kemudian 
disusul oleh minyak sawit, minyak sunflower 
dan minyak kedelai. Minyak nabati yang 
diproduksi oleh Uni Eropa adalah minyak 
rapeseed. Dengan konsumsi minyak nabati 
Uni Eropa yang relatif tinggi yakni sekitar 24 
kg/kapita (FAO-OECD, 2015), maka produksi 
minyak rapeseed tidak mampu memenuhi 
kebutuhan domestik.  

 Dengan kata lain, kehadiran minyak 
sawit di pasar Uni Eropa memberi manfaat 
ganda yakni: (1) memenuhi kebutuhan 
minyak nabati yang diperlukan untuk 
mempertahankan tingkat konsumsi/tingkat 
kesejahteraan; (2) mencegah ekspansi lahan 
untuk dijadikan perkebunan rapeseed yang 
berimplikasi dapat mengurangi produksi 
bahan pangan yang lain (mempertahankan 
ketahanan pangan); dan (3) mencegah 
peningkatan pengeluaran pemerintah untuk 
subsidi pertanian untuk komoditas 
rapeseed.  

Berbeda dengan Uni Eropa, minyak 
nabati yang banyak dikonsumsi oleh China 
adalah minyak kedelai. Hal ini dikarenakan 
China merupakan negara produsen minyak 
kedelai terbesar di dunia (USDA, 2020). 
Setelah minyak kedelai, minyak nabati 
lainnya yang dikonsumsi China berturut-
turut adalah minyak rapeseed, minyak sawit 
dan minyak sunflower.  

Konsumsi minyak nabati China sudah 
diatas rata-rata dunia yakni 22 kg/kapita 
(FAO-OECD, 2015). Namun jumlah 
penduduk yang besar berimplikasi pada 
kebutuhan minyak nabati China yang sangat 
besar menyebabkan negara ini juga menjadi 
importir utama dunia untuk beberapa 
produk minyak nabati. China juga tercatat 
sebagai negara importir kedua terbesar 
minyak sawit di dunia, dimana  minyak sawit 
di negara ini digunakan untuk catering 
industry dan noodle industry (Derong, 2020; 
Morgan, 1993) 

Minyak nabati yang banyak dikonsumsi 
oleh masyarakat India berturut-turut adalah 
minyak sawit, minyak kedelai, minyak 
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rapeseed dan minyak biji bunga matahari. 
Meskipun konsumsi per kapita minyak 
nabati India masih dibawah rata-rata dunia 
yakni sekitar 15 kg/kapita (FAO-OECD, 
2015), namun seiring dengan populasi 
penduduk yang besar menyebabkan 
kebutuhan minyak nabati tidak bisa 
dipenuhi dari produksi domestik sehingga 
harus diimpor (Mehta, 2020).  

India merupakan negara importir 
minyak sawit terbesar di dunia. Kehadiran 
minyak sawit di India memiliki peran 
penting yakni membantu untuk memenuhi 
kebutuhan minyak nabati domestik. Selain 
itu juga dapat mengurangi beban subsidi 
pemerintah serta menghemat lahan dalam 
produksi minyak nabati domestik seperti 
mustard oil, minyak biji bunga matahari dan 
lainnya.  

Amerika Serikat merupakan salah satu 
negara dengan konsumsi minyak nabati 
tertinggi di dunia yakni mencapai 39 
kg/kapita (FAO-OECD, 2015). Dalam 
struktur konsumsi minyak nabati di negara 
tersebut di dominasi oleh minyak kedelai, 
kemudian diikuti oleh minyak rapeseed, 
minyak sawit dan minyak biji bunga 
matahari. Meskipun minyak sawit bukanlah 
minyak nabati utama dalam struktur 
konsumsi minyak nabati Amerika Serikat, 
namun penggunaannya terus meningkat 
dengan aplikasi yang luas dengan tidak 
hanya digunakan oleh industri pangan (food 
processed) tetapi juga digunakan oleh 
industri yang menghasilkan consumer goods 
seperti produk toiletries dan cosmetic.  

Produktivitas minyak sawit yang tinggi 
dan pasokan yang relatif stabil berimplikasi 
pada harganya yang relatif kompetitif 
dibandingkan minyak nabati lainnya. 
Keunggulan harga minyak sawit yang lebih 
murah dan didukung dengan keunggulan 
nutrisi yang tinggi (PASPI, 2020) dan 
karakteristik teknis lainnya (tahan panas, 
tidak mudah teroksidasi, tidak berbau dan 
tidak ada rasa) menjadikan produk pangan 
berbasis sawit yang terjangkau dan dapat 
diakses oleh semua masyarakat di dunia, 
termasuk masyarakat di negara Least 
Developed Countries.  Tidak hanya dapat 
dijangkau, produk pangan berbasis minyak 
sawit juga dapat memperbaiki nutrisi dan 
kesehatan masyarakat dunia. 

Dengan kata lain, kehadiran minyak 
sawit di hampir semua negara dunia 
menunjukkan bahwa industri ini telah 
berkontribusi dalam pencapaian SDG-2 yaitu 
memenuhi kebutuhan pangan (feeding the 
world) yang bergizi dan menciptakan 
ketahanan pangan. Lebih dari itu, industri 
minyak sawit juga masih membagikan 
manfaat lainnya seperti mengurangi beban 
suatu negara dalam penyediaan minyak 
nabati, menghemat subsidi serta mencegah 
deforestasi karena dapat menghemat 
penggunaan lahan di negara tersebut yang 
diperuntukkan untuk memproduksi 
tanaman minyak nabati. 
 
 

KESIMPULAN 

Industri minyak sawit dunia berperan 
penting dalam menyediakan minyak nabati 
dunia (feeding the world). Kontribusi 
tersebut terkonfirmasi dari dominasi minyak 
sawit dalam struktur konsumsi minyak 
nabati dunia yang ditunjukkan dengan 
pangsannya yang relatif lebih besar 
dibandingkan tiga minyak nabati lainnya.  

Terkait kontribusinya dalam 
menyediakan pangan dunia, manfaat yang 
dinikmati setiap negara konsumen/importir 
minyak sawit dunia berbeda-beda di setiap 
negara/kawasan. Namun secara umum, 
manfaat yang diterima oleh negara-negara 
tersebut adalah penguatan ketahanan 
pangan, memenuhi kebutuhan food 
processed, menghemat subsidi pertanian dan 
menghemat penggunaan lahan.  
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