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RESUME 

 

Terdapat empat tanaman minyak nabati utama yang menghasilkan sekitar 90 persen minyak nabati 

dunia. Keempat tanaman minyak nabati adalah kelapa sawit, kedelai, rapeseed dan bunga matahari. Luas areal 

dan produksi dari top-4 minyak nabati tersebut juga meningkat secara signifikan selama 20 tahun terakhir. 

Diantara keempat tanaman minyak nabati tersebut, kelapa sawit memiliki keunggulan dibandingkan 

minyak nabati lainnya. Luas areal kebun kelapa sawit paling kecil dibandingkan tanaman minyak nabati yang 

lain, namun produksi minyaknya paling besar. Hal ini menunjukkan keunggulan tanaman kelapa sawit yaitu 

lebih hemat lahan dan paling “berminyak” karena produktivitasnya lebih tinggi dari minyak nabati lainnya.  
Produktivitas yang tinggi dan morfologi tanaman kelapa sawit yang berbentuk pohon dan tergolong 

sebagai tanaman tahunan dengan siklus penanaman panjang hingga 25-30 tahun juga berimplikasi pada 

kemampuannya dan memiliki kapasitas “paru-paru ekosistem” yang lebih besar dan lebih sustain dalam jangka 
panjang. Sementara itu, besaran penyerapan karbon dioksida dan produksi oksigen ketiga tanaman minyak 

nabati lain tidak diketahui datanya, namun jika mengikuti proporsi produktivitas minyak diatas dan 

bentuk/morfologi tanaman diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan tanaman kelapa 

sawit. 

Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh tanaman kelapa sawit dibandingkan tanaman minyak nabati 

lainnya adalah untuk memproduksi satu ton minyak sawit lebih efisien dalam penggunaan input produksi 

(pupuk nitrogen, pupuk fospat, pestisida/herbisida dan energi) dan lebih ramah lingkungan karena 

polusi/residu air/tanah dan emisi GHG ke udara juga lebih rendah. 
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PENDAHULUAN 

Masyarakat dunia patut bersyukur 

karena memiliki keanekaragaman hayati 

atau biodiversitas berbagai tanaman yang 

mampu menghasilkan minyak nabati dan 

digunakan oleh masyarakat dunia sepanjang 

tahun. Proses budidaya tanaman minyak 

nabati telah dilakukan dari generasi ke 

generasi, artinya proses tersebut juga turut 

melestarikan biodiversitas tanaman minyak 

nabati yang ada hingga saat ini.  

Diantara tanaman minyak nabati dunia, 

terdapat empat tanaman minyak nabati 

utama yang menghasilkan sekitar 90 persen 

minyak nabati dunia. Keempat tanaman 

minyak nabati adalah kelapa sawit, kedelai, 

rapeseed dan bunga matahari (USDA, 2021). 

Tanaman rapeseed dan bunga matahari 

merupakan tanaman minyak nabati yang 

banyak tumbuh di daerah sub tropis seperti 

Eropa, Rusia, Amerika Utara, dan China. 

Sementara itu, kelapa sawit merupakan 

tanaman minyak nabati yang tumbuh subur 

di daerah tropis seperti Indonesia, Malaysia, 

dan Afrika Tengah. Sedangkan, kedelai 

merupakan tanaman minyak nabati yang 

umumnya ditanam di daerah sub tropis 

seperti USA, Brazil, Argentina, dan China, 

tanaman tersebut juga ditanam di daerah 

tropis namun produktivitasnya kurang 

optimal. Tulisan artikel ini akan 

mendiskusikan perbandingan antara 

keempat minyak nabati utama dunia 

tersebut. 

 

 

TANAMAN KELAPA SAWIT HEMAT 

LAHAN 

Tanaman minyak nabati utama utama 

dunia memiliki sejarah yang unik karena 

mengalami perkembangan yang pesat bukan 

pada daerah asalnya. Misalnya, kedelai pada 

awalnya merupakan tanaman asli di daratan 

China yang kemudian masuk ke Amerika 

Serikat dan berkembang ke Amerika Selatan. 

Tanaman rapeseed pertama kali 

dibudidayakan di Inggris dan kemudian 

berkembang ke Amerika Utara dan Eropa. 

Sementara itu, tanaman bunga matahari juga 

pada awalnya berkembang di Amerika Utara, 

lalu berkembang ke Eropa dan Rusia. Serupa 

dengan sejarah minyak nabati lainnya, 

tanaman kelapa sawit juga merupakan 

tanaman asli Afrika Barat Daya dan 

kemudian berkembang pesat dan tumbuh 

subur di Indonesia dan Malaysia. Hal ini 

menunjukkan bahwa sejak awal, 

perkembangan keempat minyak nabati 

utama dunia tersebut telah mengalami 

globalisasi dan menjadi milik bersama 

masyarakat dunia.  

Dalam 20 tahun terakhir, luas areal 

keempat minyak nabati utama tersebut telah 

berkembang pesat (Gambar 1). Berdasarkan 

data USDA (2021) menunjukkan total area 

keempat minyak nabati utama mencapai 

213.6 juta hektar pada tahun 2020, yang 

terdiri dari kedelai (127 juta hektar), 

rapeseed (35.5 juta hektar), bunga matahari 

(27.6 juta hektar) dan kelapa sawit (24 juta 

hektar).  

 
Gambar 1. Perkembangan Luas Area Keempat Tanaman Minyak Nabati Utama Dunia Periode 

Tahun 2000-2020 (Sumber : USDA, 2021) 
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Jika dibandingkan dengan luas areal 

kelapa sawit, luas areal tanaman kedelai 

dunia lebih dari 5 kali lipat luas areal kelapa 

sawit dunia. Sementara itu, luas area 

tanaman rapeseed dunia hampir 1.5 kali 

lipat luas kelapa sawit dunia. Sedangkan, 

luas area tanaman bunga matahati dunia 

juga sekitar 1.2 kali lipat luas kelapa sawit 

dunia.  

Kebutuhan lahan kelapa sawit yang 

lebih rendah diantara minyak nabati utama 

dunia juga terkonfirmasi dari penelitian FAO 

(2013) yang menunjukkan bahwa lahan 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu 

ton minyak sawit hanya seluas 0.23 hektar. 

Sementara itu, untuk menghasilkan satu ton 

minyak rapeseed dan minyak kedelai 

dibutuhkan lahan masing-masing seluas 1.45 

hektar dan 2.22 hektar. 

Gambaran yang berbeda terlihat dari 

segi produksi minyak nabati yang dihasilkan 

oleh tanaman tersebut. Produksi keempat 

minyak nabati dunia dalam 20 tahun 

terakhir juga menunjukkan peningkatan 

yang cukup signifikan yakni dari sekitar 76 

juta ton menjadi 191.4 juta ton (Gambar 2).  

 
Gambar 2. Perkembangan Produksi Keempat Minyak Nabati Utama Dunia Periode Tahun 

2000-2020 (Sumber : USDA, 2021) 

 

 Dari volume produksi top-4 minyak 

nabati utama dunia pada tahun 2020 yang 

mencapai 191.4 juta ton, terdapat sekitar 

84.2 juta ton merupakan produksi minyak 

sawit. Sementara itu, produksi minyak 

kedelai sebesar 60.3 juta ton, minyak 

rapeseed 27.6 juta ton dan minyak biji bunga 

matahari sebesar 19.3 juta ton pada periode 

yang sama. 

Data tersebut menunjukkan bahwa 

meskipun luas kebun sawit dunia hanya 

sekitar 11 persen dari total area keempat 

tanaman minyak nabati utama dunia, namun 

kelapa sawit mampu menghasilkan minyak 

dengan pangsa sebesar 44 persen dari total 

produksi minyak nabati utama dunia. 

Sebaliknya, kedelai yang luasnya mencapai 

60 persen dari total area keempat tanaman 

minyak nabati utama dunia, hanya mampu 

menghasilkan minyak nabati sekitar 32 

persen dari total produksi minyak nabati 

utama dunia. Hal ini menunjukkan bahwa 

tanaman kelapa sawit adalah tanaman 

minyak nabati dunia yang paling efisien 

menggunakan lahan, sebalinya tanaman 

kedelai termasuk tanaman minyak nabati 

yang boros menggunakan lahan.  

 

 

KELAPA SAWIT LEBIH “BERMINYAK” 

Kelapa sawit tidak hanya paling efisien 

dalam penggunaan lahannya tetapi juga 

paling tinggi produktivitas minyaknya atau 

paling “berminyak”. Dari keempat tanaman 
minyak nabati dunia, hanya kelapa sawit 

yang berbentuk pohon dan tergolong 

sebagai tanaman tahunan dengan siklus 

penanaman hingga 25-30 tahun. Pohon 

kelapa sawit juga dianugrahi Tuhan YME 

dengan kemampuan produksi minyak yang 

jauh melampaui kemampuan tanaman 

minyak nabati lainnya. 

Hal tersebut terkonfirmasi dari Oil 

World (2008), rata- rata dunia produktivitas 

kelapa sawit (CPO+CPKO) mencapai 4.3 ton 

per hektar (Gambar 3). Sementara itu, 

produktivitas tanaman rapeseed, bunga 

matahari dan kedelai dalam menghasilkan 

minyaknya berturut-turut hanya sebesar 0.7 

ton per hektar, 0.52 ton per hektar dan 0.45 

ton per hektar. 
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Gambar 3. Perbandingan Produktivitas Keempat Minyak Nabati Utama Dunia (Sumber: Oil 

World, 2008) 

 

Produktivitas minyak dari tanaman 

kelapa sawit hampir 10 kali lipat 

produktivitas tanaman kedelai, atau 8 kali 

lipat dari produktivitas tanaman bunga 

matahari dan 6 kali lipat dari produktivitas 

tanaman rapeseed.  

Produktivitas minyak sawit yang jauh 

lebih tinggi dibandingkan minyak nabati 

utama lainnya tidak hanya menunjukkan 

bahwa tanaman kelapa sawit lebih “berminyak” saja, namun fakta tersebut juga 

menunjukkan implikasi yang lebih luas 

terkait dengan strategi penyediaan minyak 

nabati dunia maupun solusi terkait isu 

lingkungan.  

Pada kondisi saat ini dimana seluruh 

dunia menghadapi kelangkaan dan 

keterbatasan lahan, masyarakat global akan 

lebih memilih tanaman yang hemat lahan 

(land saved) dengan produktivitas minyak 

yang lebih tinggi. Pilihan tersebut cocok “dijatuhkan” kepada minyak sawit. 
Pilihan minyak sawit untuk menghemat 

penggunaan lahan tanpa mengurangi 

produksi minyak juga semakin relevan 

dengan upaya internasional untuk 

berkontribusi terhadap pengurangan 

deforestasi dan land use change. Jika 

masyarakat global ingin mengurangi 

deforestasi, maka solusinya bukan 

membenci minyak sawit karena kerugiannya 

akan lebih besar. Hal ini dikarenakan setiap 

pengurangan produksi satu juta ton minyak 

sawit, harus dibayar dengan deforestasi 

(land use change) dunia untuk ekspansi 

kedelai seluas 2.2 juta hektar atau ekspansi 

lahan rapeseed seluas 1.7 juta hektar atau 

ekspansi luas bunga matahari sekitar 2 juta 

hektar. 

Fakta tersebut juga terkonfirmasi dari 

studi IUCN (2018) yang menyebutkan bahwa 

minyak sawit adalah tanaman penghasil 

minyak nabati yang paling efisien dalam 

penggunaan lahan dibandingkan dengan 

tanaman minyak nabati lainnya yang 

membutuhkan sembilan kali lebih banyak 

lahan untuk menghasilkan minyak dengan 

volume yang sama. Pernyataan tersebut juga 

menunjukkan bahwa penggantian minyak 

sawit dengan minyak nabati lainnya akan 

menyebabkan eksploitasi lahan yang lebih 

besar dan mengancam biodiversitas.  

Produktivitas minyak yang lebih tinggi 

pada minyak sawit dan morfologi tanaman 

yang berbentuk pohon juga erat kaitannya 

dengan penyediaan jasa lingkungan berupa 

kemampuan penyerapan karbondioksida 

(carbon sink) dan produksi oksigen. 

Perbedaan produktivitas minyak dan 

morfologi tanaman diantara keempat 

tanaman minyak nabati tersebut juga 

mencerminkan perbedaan kapasitas fungsi “paru-paru” ekosistem yakni penyerapan 

kabon dioksida dan produksi oksigen.  

Henson (1999) dan Fairhurst (2004) 

mengungkapkan bahwa penyerapan neto 

(Asimilasi-Respirasi) karbondioksida 

tanaman kelapa sawit mencapai 64.5 ton 

CO2/ ha/tahun, sedangkan produksi Oksigen 

mencapai 18.7 ton O2/ ha/ tahun. Sementara 

itu, besaran penyerapan karbon dioksida 

dan produksi oksigen atau fungsi dari “paru-

paru” ketiga tanaman minyak nabati lain 

seperti rapeseed, kedelai dan bunga 

matahari belum diperoleh data. Namun jika 

mengikuti proporsi produktivitas minyak 

diatas dan bentuk/morfologi tanaman 

(Gambar 3), penyerapan karbondioksida dan 
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produksi oksigen ketiga tanaman minyak 

nabati tersebut diperkirakan lebih rendah 

dibandingkan dengan kemampuan tanaman 

kelapa sawit. 

Studi FAO (2013) juga menyebutukan 

bahwa untuk memproduksi satu ton minyak 

sawit memiliki keunggulan lain seperti 

efisien dalam penggunaan input produksi 

(pupuk nitrogen, pupuk fospat, 

pestisida/herbisida dan energi) 

dibandingkan input untuk memproduksi 

satu ton minyak kedelai dan minyak 

rapeseed. Implikasinya adalah polusi/residu 

air/tanah dan emisi GHG ke udara yang 

dihasilkan untuk memproduksi minyak 

sawit juga lebih rendah dibandingkan 

dengan minyak kedelai dan minyak rapeseed 

(Tabel 1). 

 

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

Indikator Perbandingan 
Satu ton minyak 

Minyak Sawit Minyak Kedelai Minyak Rapeseed 

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) 

 

 

Dengan kata lain, kelapa sawit sebagai 

salah satu sumber minyak nabati utama 

dunia  yang memiliki keunggulan yaitu 

hemat lahan, efisien dalam penggunaan 

input produksi, paling “berminyak”, memiliki kapasitas “paru- paru” ekosistem yang lebih 
besar dan budidayanya ecofriendly karena 

polutan/emisi yang dihasilkannya relatif 

lebih rendah dibandingkan tanaman minyak 

nabati lainnya. 

 

 

KESIMPULAN 

 Keempat tanaman minyak nabati dunia 

merupakan kontributor utama untuk 

memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia. 

Meskipun kelapa sawit memiliki luas yang 

relatif kecil dibandingkan tanaman minyak 

nabati yang lain (kedelai, rapeseed dan 

bunga matahari, namun tanaman tersebut 

mampu memproduksi volume minyak 

dengan pangsa yang paling besar dalam 

struktur produksi minyak nabati utama 

dunia. Hal ini menunjukkan keunggulan 

tanaman kelapa sawit yaitu lebih hemat lahan dan paling “berminyak” karena 

produktivitas minyak jauh lebih tinggi dari 

minyak nabati lainnya.  

Selain dua keunggulan tersebut, 

morfologi tanaman kelapa sawit yang 

berbentuk pohon dan tergolong sebagai 

tanaman tahunan dengan siklus penanaman 

panjang hingga 25-30 tahun juga 

berimplikasi pada kemampuannya dan memiliki kapasitas “paru-paru ekosistem” 

yang lebih besar dan lebih sustain dalam 

jangka panjang. Keunggulan lainnya yang 
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dimiliki oleh tanaman kelapa sawit adalah 

efisien dalam penggunaan input produksi 

dan lebih ramah lingkungan karena 

polusi/residu air/tanah dan emisi GHG ke 

udara yang dihasilkan untuk memproduksi 

minyak sawit juga lebih rendah. 
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