
@PASPI2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MINYAK SAWIT DAN ISU FOOD-FUEL TRADE OFF  

 

Oleh 

PASPI-Monitor 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RESUME 

 

Biofuel berbasis komoditas pertanian dikembangkan sebagai solusi atas tren kenaikan harga minyak fosil 

dan pengurangan emisi sebagai mitigasi global warming. Namun, pengembangan biofuel menimbulkan 

kekhawatiran masyarakat global akan terjadi trade-off antara penggunaan komoditas pertanian untuk pangan 

dan energi yang berdampak pada peningkatan harga komoditas pangan. 

Biodiesel yang merupakan salah satu produk biofuel, telah mengalami perkembangan yang cukup 

signifikan dalam satu dekade terakhir. Hal ini juga berimplikasi pada penggunaan minyak sawit sebagai 

feedstock utama untuk industri biodiesel dunia yang juga mengalami peningkatan. Namun, peningkatan 

penggunaan minyak sawit sebagai feedstock tidak disertai dengan peningkatan harga minyak sawit. Hal ini 

menunjukkan bahwa isu food-fuel trade-off pada pasar minyak sawit dunia tidak terjadi.  

Potensi minyak sawit untuk meminimalisir trade-off tersebut karena minyak sawit memiliki keunggulan 

yaitu volume besar, pasokan stabil sepanjang tahun dan harga kompetitif. Kehadiran minyak sawit pada pasar 

minyak nabati dunia memberi manfaat bagi masyarakat dunia dengan terpenuhinya kebutuhan pangan 

maupun untuk energi. Tidak hanya itu karena minyak sawit mampu meredam kenaikan harga berlebihan pada 

minyak nabati lainnya, sehingga masyarakat dunia juga dapat menikmati manfaat baik dari pangan maupun 

dari biodiesel berbasis minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak rapeseed maupun minyak biji bunga 

matahari. Jika dikaitkan dengan SDGs, minyak sawit beserta ketiga minyak nabati lainnya mampu 

berkontribusi dalam pencapaian SDG-2 (Zero Hunger) dan SDG-7 (Affordable and Clean Energy). 
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PENDAHULUAN 

Bagi masyarakat di seluruh dunia, 

produk pangan dan energi memiliki peran 

yang penting karena kedua produk tersebut 

merupakan termasuk kedalam kebutuhan 

dasar manusia. Oleh karena itu, masyarakat 

menginginkan keterjangkauan (affordability) 

dan keterjaminan pemenuhan kebutuhan 

pangan dan energi. Hal ini juga menjadi 

bagian dari Sustainable Development Goals 

(SDGs) yaitu pada SDG-2 (Zero Hunger) dan 

SDG-7 (Affordable and Clean Energy).  

Sebelum tahun 2000-an, masyarakat 

dunia memiliki ketergantungan yang tinggi 

terhadap energi fosil dikarenakan pada saat 

itu harga minyak fosil/BBM masih relatif 

murah dan ketersediaannya masih cukup 

banyak. Namun seiring dengan habisnya 

cadangan minyak fosil di beberapa negara 

produsen dan ketidakstabilan kondisi 

geopolitik di negara-negara Timur Tengah 

sebagai negara OPEC menyebabkan fluktuasi 

harga minyak fosil dengan tren yang terus 

meningkat sehingga minyak fosil tidak lagi 

affordable. Tren kenaikan harga minyak fosil 

dan juga meningkatnya concern terhadap 

emisi GRK dan global warming menjadi latar 

belakang dalam pengembangan biofuel 

sebagai energi alternatif dari sumberdaya 

yang lebih terbarukan (renewable) misal 

komoditas pertanian. Produk biofuel yang 

sudah banyak dikembangkan di banyak 

negara salah satunya adalah biodiesel. 

Pengembangan biodiesel telah terbukti 

mampu mengurangi penggunaan bahan 

bakar fosil, namun di sisi lain juga 

menimbulkan kekhawatiran masyarakat 

global. Hal ini dikarenakan peningkatan 

penggunaan komoditas pertanian sebagai 

bahan baku (feedstock) biodiesel akan 

berdampak pada peningkatan harga 

komoditas pangan. Artinya masyarakat 

global akan menghadapi trade-off antara 

penggunaan komoditas pertanian untuk 

pangan dan energi. Fenomena ini kemudian 

disebut sebagai food-fuel trade off.  

Isu food-fuel trade off telah lama 

menjadi perhatian dan perdebatan 

masyarakat global mulai dari isu etika 

maupun isu ekonomi (Judit et al., 2007; 

Rajagopal et al., 2009; Thompson, 2012). 

Dalam teori ekonomi, penggunaan sebagian 

komoditas pertanian sebagai feedstock pada 

produksi biodiesel (pada kondisi supply yang 

tetap), akan mendorong kenaikan harga 

komoditas pertanian yang bersangkutan. 

Trade-off tersebut memang dapat terjadi 

dalam jangka pendek karena adanya 

keterbatasan supply komoditas itu sendiri 

dan atau komoditas substitut-nya. Namun 

dalam jangka panjang, dimana terjadi 

perubahan supply baik komoditas pertanian 

tersebut dan atau komoditas substitutnya, 

maka potensi food-fuel trade off mungkin 

tidak terjadi. Oleh karena itu, tulisan dalam 

artikel ini akan mendiskusikan bagaimana 

kehadiran minyak sawit berpotensi untuk 

mengeliminasi food-fuel trade off tersebut.  

 

 

MINYAK SAWIT SEBAGAI INFLUENCER 

DI PASAR MINYAK NABATI GLOBAL 

Dalam pasar dunia, terdapat sekitar 17 

jenis minyak nabati/hewani yang dapat 

digunakan sebagai bahan pangan (edible 

oils) maupun untuk bahan baku (feedstock) 

biofuel. Dan dari 17 jenis tersebut, terdapat 

4 minyak nabati utama yang berkontribusi 

lebih dari 90 persen terhadap produksi dan 

konsumsi minyak nabati dunia (USDA, 

2021). Keempat minyak nabati yang 

dimaksud adalah minyak sawit, minyak 

kedelai, minyak rapeseed dan minyak biji 

bunga matahari. 

Minyak sawit memiliki posisi unik 

dalam pasar minyak nabati dunia. 

Setidaknya terdapat tiga keunggulan minyak 

sawit yang menjadikan minyak sawit sebagai 

influencer atau memiliki posisi strategis dan 

cukup berpengaruh pada pasar minyak 

nabati dunia. Pertama, minyak sawit 

memiliki volume relatif besar bahkan yang 

terbesar dalam pasar minyak nabati dunia. 

Menurut data USDA (2021), volume 

produksi minyak sawit (CPO+PKO) dunia 

mencapai 84.2 juta ton atau sekitar 40.3 

persen dari total produksi minyak nabati 

dunia. Dengan volume minyak sawit dunia 

yang begitu besar, dinamika pasokan minyak 

sawit dunia secara signifikan juga akan 

mempengaruhi dinamika pasar minyak 

nabati dunia.  

 Kedua, pasokan minyak sawit relatif 

stabil dari bulan ke bulan sepanjang tahun. 

Minyak sawit diproduksi dari pohon kelapa 

sawit setelah berumur 4 tahun dan 
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menghasilkan minyak sawit (CPO dan PKO) 

yang volumenya stabil setiap bulan 

sepanjang tahun hingga pohon berumur 25 

tahun. Stabilitas pasokan minyak sawit 

tersebut memberi kepastian di pasar minyak 

nabati dunia.  

 Ketiga, harga minyak sawit dunia lebih 

kompetitif (murah) dibandingkan dengan 

ketiga minyak nabati utama lainnya yaitu 

minyak kedelai, minyak rapeseed dan 

minyak biji bunga matahari (Gambar 1). Hal 

ini dikarenakan produktivitas minyak sawit 

yang mencapai 5-10 kali lebih tinggi dari 

produktivitas ketiiga minyak nabati 

tersebut. 

 

 
Gambar 1. Harga Minyak Sawit Lebih Kompetitif Dibandingkan Minyak Nabati Lain  

(Sumber : MPOB, 2020) 

 

Dengan harga minyak sawit yang lebih 

kompetitif atau lebih murah dan ditambah 

dengan keunggulan terkait volume besar 

dan pasokan stabil, minyak sawit berperan 

dalam mencegah terjadinya kenaikan harga 

berlebihan pada minyak nabati lain. Fakta 

tersebut juga terkonfirmasi dari studi 

Kojima et al. (2016) dan Cui & Martin (2017) 

yang mengungkapkan bahwa kenaikan 

harga minyak kedelai, minyak rapeseed, 

minyak biji bunga matahari (misalnya akibat 

peningkatan penggunaan ketiga minyak 

nabati untuk produksi biodiesel) akan 

meningkatkan konsumsi minyak sawit, dan 

implikasi lebih lanjutnya adalah peningkatan 

konsumsi minyak sawit tersebut mampu 

meredam kenaikan harga yang berlebihan 

dari ketiga minyak nabati tersebut.  

Hal ini juga menunjukkan bahwa peran 

minyak sawit sebagai influencer pada pasar 

minyak nabati dunia. Selain dapat 

mempengaruhi dinamika pasar minyak 

nabati dunia, namun juga dapat mencegah 

kenaikan harga berlebihan minyak nabati 

dunia. 

 

 

MINYAK SAWIT MAMPU 

MEMINIMALISIR TERJADINYA TRADE-

OFF 

 Fenomena food-fuel trade-off terjadi 

pada kondisi dimana peningkatan 

penggunaan minyak nabati tertentu untuk 

biodiesel (sebagai feedstock) akan disertai 

atau menyebabkan terjadinya kenaikan 

harga minyak nabati yang bersangkutan 

(yang diperuntukkan untuk bahan pangan) 

sehingga berimplikasi pada peningkatan 

harga produk pangan. 

 Jika dilihat keterkaitan penggunaan 

minyak sawit pada biodiesel dunia (Gambar 

2), menunjukkan bahwa fenomena food-fuel 

trade-off tidak terjadi. Data USDA (2020) 

yang menunjukkan volume produksi 

biodiesel dunia meningkat dari 31.1 juta 

kiloliter (2015) menjadi 44.7 juta kiloliter 

(2020). Untuk menghasilkan biodiesel 

tersebut, minyak sawit sebagai bahan baku 

(feedstock) utama juga mengalami 

peningkatan dengan pangsa dari 23 persen 

menjadi 36 persen pada periode tersebut. 

Peningkatan pangsa minyak sawit dalam 

industri biodiesel dunia tersebut juga 

mencerminkan adanya pengalihan excess 

feedstock demand dari minyak nabati lain ke 
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konsumsi feedstock minyak sawit. Meskipun 

terjadi peningkatan penggunaan minyak 

sawit pada biodiesel dunia, namun tidak 

menyebabkan harga CPO dunia (CIF 

Rotterdam) meningkat. Bahkan pada 

periode tahun 2011-2019 menunjukkan tren 

harga CPO dunia cenderung menurun.  

 

 
Gambar 2. Isu Food-fuel trade off tidak terjadi pada Pasar Minyak Sawit Dunia Periode Tahun 

2011-2020 (Sumber: aMPOB, bWorld Bank, cUSDA) 

 

Dengan demikian, penggunaan minyak 

sawit dalam food products tidak terpengaruh 

dan keterjangkauan minyak sawit bagi 

konsumen berpendapatan rendah juga tidak 

terganggu atau tetap pro-poor (PASPI, 2021) 

bahkan cenderung meningkat seiring dengan 

turunnya harga minyak sawit tersebut. 

Tidak terjadinya fenomena food-fuel 

trade off pada pasar minyak sawit tersebut 

disebabkan karena pasokan minyak sawit 

(CPO dan PKO) ke pasar dunia relatif besar 

dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi 

pangan (food use) maupun untuk non 

pangan (industrial use) termasuk biodiesel. 

Sehingga jika terjadi penggunaan minyak 

sawit untuk biodiesel meningkat, supply 

minyak sawit masih memenuhi demand atau 

tidak terjadi over-demand, sehingga harga 

minyak sawit dunia tidak mengalami 

kenaikan.  

Kekhawatiran lain dari fenomena food-

fuel trade off terkait jalur pakan ternak. 

Meskipun pangsa penggunaan minyak sawit 

untuk bahan baku pakan sangat kecil, namun 

potensi trade-off akibat peningkatan 

penggunaan minyak sawit untuk biodiesel 

juga memiliki kaitannya dengan industri 

pakan global. Joint product dari minyak sawit 

yaitu Palm Kernel Meal (PKM) digunakan 

sebagai bahan baku pakan (feedstuff). Setiap 

tahun negara produsen minyak sawit dunia 

mengekspor PKM ke pasar dunia dengan 

volume yang terus meningkat dari sekitar 5 

juta ton tahun 2010 menjadi sekitar 8 juta 

ton tahun 2019. Indonesia juga mengekspor 

PKM dengan volume sebesar 4.7 juta ton 

pada tahun 2020. Meskipun mengalami 

peningkatan penggunaannya sebagai 

feedstuff, namun peningkatan penggunaan 

minyak sawit baik untuk pangan maupun 

biodiesel tidak mempengaruhi harga PKM 

dan pakan ternak sehingga juga tidak 

mempengaruhi harga pangan hewani.  

Dengan kata lain kehadiran minyak 

sawit pada pasar minyak nabati dunia 

memberi manfaat bagi masyarakat dunia 

baik sebagai bahan pangan maupun untuk 

energi. Pasokan minyak sawit dengan 

volume besar, stabil dan harga kompetetif 

dapat menghindarkan masyarakat dunia 

dari fenomena food-fuel trade-off. Tidak 

hanya itu, masyarakat dunia juga dapat 

menikmati manfaat baik dari pangan 

maupun dari biodiesel berbasis minyak 

nabati lainnya seperti minyak kedelai, 

minyak rapeseed maupun minyak biji bunga 

matahari. 

 

 

KESIMPULAN 

Perkembangan biodiesel dunia 

mengalami peningkatan yang relatif cepat 

dalam satu dekade terakhir. Hal ini juga 

berimplikasi pada penggunaan minyak sawit 

sebagai feedstock utama untuk industri 

biodiesel dunia yang juga mengalami 

peningkatan. Namun, peningkatan 
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penggunaan minyak sawit sebagai feedstock 

tidak disertai dengan peningkatan harga 

minyak sawit. Sehingga fenomena/isu food-

fuel trade-off pada pasar minyak sawit dunia 

tidak terjadi.  

Potensi minyak sawit untuk 

meminimalisir trade-off tersebut karena 

minyak sawit memiliki keunggulan yaitu 

volume besar, pasokan stabil sepanjang 

tahun dan harga kompetitif. Kehadiran 

minyak sawit pada pasar minyak nabati 

dunia memberi manfaat bagi masyarakat 

dunia dengan terpenuhinya kebutuhan 

pangan maupun untuk energi. Tidak hanya 

itu, masyarakat dunia juga dapat menikmati 

manfaat baik dari pangan maupun dari 

biodiesel berbasis minyak nabati lain seperti 

minyak kedelai, minyak rapeseed maupun 

minyak biji bunga matahari. Dengan kata 

lain, minyak sawit beserta ketiga minyak 

nabati lainnya mampu berkontribusi dalam 

pencapaian SDG-2 (Zero Hunger) dan SDG-7 

(Affordable and Clean Energy).  
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