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RESUME 

 

Minyak sawit merupakan minyak nabati yang pro poor yang dicirikan oleh harga minyak sawit yang selalu 
lebih rendah dari minyak nabati lainnya, elastisitas harga (own price) yang lebih inelastis dan elastisitas 
pendapatan yang lebih elastis.  

Pada pasar minyak nabati dunia, minyak sawit berperan sebagai peredam kenaikan harga yang 
berlebihan pada minyak nabati lain (minyak kedelai, minyak rapeseed dan minyak biji bunga matahari). Hal ini 
akan sangat menguntungkan bagi konsumen minyak nabati dunia khususnya negara dengan tingkat 
pendapatan yang rendah atau negara miskin, karena mereka dapat menjangkau minyak nabati tersebut. Peran 
minyak sawit sebagai pengendali harga minyak nabati dunia tersebut dimungkinkan karena harganya yang 
lebih kompetitif, volume relatif besar dan pasokan stabil sepanjang tahun, serta memiliki hubungan subsitusi 
(dapat menggantikan) dengan ketiga minyak nabati lainnya.  

Produk turunan minyak sawit baik berupa produk pangan maupun non pangan produk higenitas dan 
toilleteries seperti sabun, deterjen hingga produk kosmetik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari 
negara berpendapatan rendah atau negara miskin. Hal ini dikarenakan produk-produk berbasis sawit tersebut 
relatif terjangkau oleh masyarakat kelompok tersebut karena harganya lebih murah dan ketersediaannya 
besar. Implikasinya masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga kualitas hidupnya dapat 
meningkat dan diharapkan dapat mewujudukan SDG-1 (No Poverty). 
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PENDAHULUAN 

Menurut laporan UNDP (2020) sekitar 
1.3 miliar penduduk dunia hidup di bawah 
kemiskinan multidimensional. Konsep 
kemiskinan multidimensional tersebut lebih 
holistik karena tidak hanya berbasis 
pendapatan atau konsumsi tetapi juga 
mencakup keterbatasan akses terhadap 
pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. 
Berdasarkan Multidimensional Poverty 
Index (MPI), penduduk miskin tersebar di 
107 negara dan sekitar 67 persen berada di 
negara-negara middle countries yang 
diantaranya sebagian besar (84 persen) 
merupakan negara Sub Sahara Afrika dan 
Asia Selatan.  

Sebagaimana platform pembangunan 
global (SDGs) yang telah disepakati oleh 
negara anggota PBB, seluruh komunitas 
internasional melalui peran masing-masing 
menempatkan diri sebagai bagian solusi 
untuk pencapaian SDG-1 yaitu menghapus 
kemiskinan dari permukaan bumi (No 
Poverty). Perdagangan dunia khususnya 
yang memperdagangkan produk (consumer 
goods) yang di konsumsi oleh masyarakat 
miskin atau masyarakat yang memiliki 
pendapatan rendah, juga diharapkan dapat 
menjadi upaya untuk membantu masyarakat 
miskin (pro poor) sehingga SDG-1 dapat 
tercapai. 

Dari sudut pandang ekonomi, 
kemiskinan menyangkut daya beli yang 
terkait dengan pendapatan nominal dan 
harga-harga produk yang dibeli. 
Ketersediaan produk dengan harga yang 
relatif murah dapat meningkatkan daya beli 
dan keterjangkauan (affordable) penduduk 
miskin terhadap produk tersebut. Artinya 
dibutuhkan produk dengan harga yang lebih 
murah dan ketersediaan yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan penduduk miskin, 
sehingga mereka dapat mencapai taraf 
hidupnya yang lebih baik. 

 Minyak nabati (edible oils) merupakan 
salah satu bahan makanan sumber gizi 
minyak/lemak yang direkomendasi FAO 

untuk dikonsumsi masyarakat dunia. 
Terdapat 17 jenis minyak/lemak nabati 
dunia yang dapat diproduksi dan 
dikonsumsi, namun hanya empat minyak 
nabati diantaranya yang dikonsumsi secara 
global. Keempat minyak nabati tersebut 
adalah minyak sawit, minyak kedelai, 
minyak rapeseed dan minyak sunflower.  

Artikel jurnal ini akan mendiskusikan 
bahwa minyak sawit merupakan salah 
minyak nabati yang tidak hanya dapat 
dijadikan sebagai produk pangan yang 
bergizi, namun juga mampu menghasilkan 
produk non pangan seperti produk 
toilleteries dan personal care. Produk-produk 
berbasis sawit tersebut mampu membantu 
masyarakat miskin/berpendapatan rendah 
dunia (pro-poor) untuk memenuhi 
kebutuhan esensialnya seperti nutrisi dan 
higenitas. 
 
 

MINYAK NABATI YANG PRO-POOR 

Masyarakat global diuntungkan dengan 
keberadaan minyak sawit sebagai salah satu 
sumber minyak nabati. Minyak sawit 
dihasilkan dari pohon kelapa sawit yang 
tumbuh subur di daerah tropis. Pohon 
kelapa sawit baru mulai memproduksi 
minyaknya sekitar umur empat tahun dan 
berlangsung di sepanjang tahun hingga 
umur pohon mencapai 25-30 tahun. Selain 
produksinya stabil sepanjang tahun, 
produktivitas minyak sawit juga relatif tinggi 
dengan rata-rata mencapai sekitar 5 ton 
minyak/hektar/tahun.  

 Jika dibandingkan dengan minyak 
nabati lainnya, produktivitas minyak sawit 
hampir 10 kali lipat produktivitas minyak 
nabati lainnya. Dengan produktivitas minyak 
sawit yang tinggi menyebabkan harga 
minyak sawit sangat kompetitif terhadap 
minyak nabati lain. Harga minyak sawit di 
pasar dunia selalu paling rendah 
dibandingkan dengan empat minyak nabati 
utama dunia (Gambar 1).  
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Gambar 1. Perbandingan Harga Minyak Sawit dengan Harga Minyak Nabati lainnya 
(Sumber : World Bank) 

 
Harga minyak sawit sejauh ini selalu 

lebih rendah dari minyak kedelai, minyak 
rapeseed dan minyak biji bunga matahari. 
Disparitas harga minyak sawit dengan tiga 
minyak nabati lainnya di pasar global 
berkisar antara USD 100-200 per ton. 
Rendahnya harga minyak sawit tersebut 
menguntungkan bagi masyarakat miskin 
atau berpendapatan rendah. Dengan 
pendapatan nominal yang tetap, volume 
minyak sawit (atau produk berbasis sawit) 
yang dapat dikonsumsi masyarakat miskin 
lebih banyak dibandingkan dengan minyak 
nabati lain yang harganya lebih mahal.  

Hasil studi Kojima et al., 2016 
menyebutkan bahwa elastisitas harga (own 
price elasticity) konsumsi minyak sawit pada 
negara berpendapatan dibawah USD 1000 
menunjukkan bahwa minyak sawit lebih 
inelastis dibandingkan dengan minyak 
kedelai, minyak rapeseed dan minyak biji 
bunga matahari. Hal ini berarti adanya 
perubahan harga minyak sawit tidak terlalu 
mempengaruhi konsumsi minyak sawit 
masyarakat miskin. Berbeda dengan 
konsumsi minyak nabati lainnya yang 
cenderung lebih elastis, artinya jika terdapat 
perubahan harga maka akan menyebabkan 
terjadinya perubahan konsumsi negara 
tersebut yang dampaknya lebih besar 
dibandingkan perubahan harga minya nabati 
tersebut.  

 Elastisitas pendapatan (income 
elasticity) konsumsi minyak sawit di negara-
negara berpendapatan dibawah USD 1000 
sangat elastis. Hal ini menunjukkan bahwa 
jika terjadi peningkatan pendapatan pada 
masyarakat miskin atau berpendapatan 
rendah di negara tersebut, maka akan terjadi 
peningkatan konsumsi minyak sawit yang 
lebih besar dari persentase kenaikan 
pendapatan. Berbanding terbalik dengan 
elastisitas pendapatan dari konsumsi 
minyak nabati lain yang cenderung lebih 
inelastis, dimana dampak peningkatan 
pendapatan terhadap konsumsi minyak 
nabati lain yang juga mengalami 
peningkatan, namun persentase peningkatan 
konsumsi tersebut tidak akan lebih besar 
dari persentase peningkatan pendapatan 
masyarakat di negara tersebut. 

Penelitian lain yaitu Yulismi dan Siregar 
(2007) juga menunjukkan hasil yang serupa, 
dimana elastisitas harga sendiri minyak 
sawit di negara berkembang seperti India 
dan China kurang dari satu atau inelastis 
baik short run maupun long run. Minyak 
sawit di kedua negara tersebut juga memiliki 
elastisitas pendapatan yang nilainya lebih 
dari satu, artinya demand impornya lebih 
elastis terhadap peningkatan pendapatan 
baik dalam jangka pendek (short run) 
maupun jangka panjang (long run).  
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Variabel harga minyak sawit yang lebih 
kompetitif, elastisitas harga (own price 
elasticity) yang lebih inelastis dan elastisitas 
pendapatan (income elasticity) yang lebih 
elastis, menunjukkan bahwa minyak sawit 
memang relatif pro-poor dibandingkan 
dengan minyak nabati lainnya.  

Hasil studi tersebut juga sesuai dengan 
fakta yang disebutkan oleh Mehta (2020) 
dan Janmohammed (2020), dimana 
masyarakat berpendapatan menengah ke 
bawah di India, Pakistan dan Bangladesh 
lebih banyak mengkonsumsi minyak sawit 
sebagai cooking oil dibandingkan minyak 
nabati lainnya. Selain produk cooking oil, 
pemanfaatan minyak sawit menjadi produk 
higenitas dan toilleteries seperti sabun, 
deterjen hingga produk kosmetik juga dapat 
dikonsumsi oleh masyarakat dari negara 
berpendapatan rendah.  
 
 

MEREDAM KENAIKAN HARGA 
MINYAK NABATI LAINNYA 

Diantara masyarakat di negara miskin 
atau berpendapatan rendah terdapat juga 
kelompok masyarakat yang memiliki diet 
habit gemar mengkonsumsi minyak kedelai, 
minyak rapeseed dan minyak biji bunga 
matahari. Pada pola konsumsi yang 
demikian, minyak sawit juga berperan 
mengendalikan harga minyak nabati lainnya. 
Harga minyak sawit yang lebih kompetitif 
dan selalu lebih rendah dari harga minyak 
nabati lain, menjadikan minyak sawit 
berperan sebagai peredam dan mencegah 
peningkatan harga yang signifikan atau 
peningkatan harga yang terlalu tinggi pada 
ketiga minyak nabati tersebut.  

 Studi Kojima et al., (2016) juga 
menunjukkan bahwa konsumsi minyak 
sawit dunia berhubungan positif dengan 
harga minyak kedelai, harga minyak 
rapeseed dan harga minyak biji bunga 
matahari. Artinya hubungan antara minyak 
sawit dengan tiga minyak nabati lainnya 
adalah subsitusi. Jika harga minyak kedelai 
(atau minyak rapeseed, minyak sunflower) 
mengalami kenaikan, masyarakat akan 
berpindah ke minyak sawit. Dengan 
mekanisme yang demikian, jika terjadi 
kenaikan harga pada ketiga minyak nabati 
tersebut maka dampaknya tidak akan 

berlangsung lama. Hal ini dikarenakan 
dampaknya tersebut akan dinetraliser 
(market clear) oleh penurunan konsumsi 
minyak nabati tersebut dan akan digantikan 
oleh minyak sawit yang akan ditunjukkan 
dengan kenaikan konsumsi minyak sawit. 

Hal yang menarik juga terungkap dalam 
studi Santeramo (2017) terkait perilaku 
konsumsi antar minyak nabati di Amerika 
Serikat dan Uni Eropa. Kedua negara 
tersebut tergolong memiliki pendapatan 
yang tinggi dan minyak nabati utama yang 
dikonsumsi oleh kedua negara tersebut 
adalah minyak kedelai di Amerika Serikat 
dan minyak rapeseed di Uni Eropa. Jika 
harga minyak kedelai atau minyak rapeseed 
meningkat, maka akan mendorong 
meningkatnya impor minyak sawit oleh 
kedua negara. Hal ini juga menunjukkan 
bahwa kenaikan impor minyak sawit juga 
meredam kenaikan harga yang berlebihan 
minyak kedelai dan atau minyak rapeseed di 
kedua negara berpendapatan tinggi. 

Dengan kata lain pada pasar minyak 
nabati dunia, minyak sawit berperan sebagai 
peredam yang mencegah peningkatan harga 
yang berlebihan pada ketiga minyak nabati. 
Kondisi ini akan menguntungkan konsumen 
khususnya penduduk miskin atau 
berpendapatan rendah. Peran minyak sawit 
yang demikian disebabkan karena harganya 
yang lebih kompetetif, volume yang besar 
dan pasokan yang stabil sepanjang tahun. 
Dapat dibayangkan jika minyak sawit 
dengan perannya tersebut tidak hadir di 
pasar minyak nabati dunia, maka harga 
ketiga minyak nabati (minyak kedelai, 
minyak rapeseed, minyak sunflower) akan 
jauh lebih mahal dari harga saat ini. 
Implikasinya masyarakat 
miskin/berpendapatan rendah di dunia akan 
kesulitan memperoleh minyak nabati. 
 
 

KESIMPULAN 

Minyak sawit merupakan minyak nabati 
yang pro poor yang dicirikan oleh harga 
minyak sawit yang selalu lebih rendah dari 
minyak nabati lainnya, elastisitas harga (own 
price) yang lebih inelastis dan elastisitas 
pendapatan yang lebih elastis.  

Pada pasar minyak nabati dunia, 
minyak sawit berperan sebagai peredam 
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kenaikan harga yang berlebihan pada 
minyak nabati lain. Hal ini akan sangat 
menguntungkan bagi konsumen minyak 
nabati dunia khususnya negara dengan 
tingkat pendapatan yang rendah atau negara 
miskin, karena mereka dapat menjangkau 
minyak nabati tersebut. Peran minyak sawit 
sebagai pengendali harga minyak nabati 
dunia tersebut dimungkinkan karena 
harganya yang lebih kompetitif, volume 
relatif besar dan pasokan stabil sepanjang 
tahun, serta memiliki hubungan subsitusi 
(dapat menggantikan) dengan ketiga minyak 
nabati lainnya.  
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