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RESUME 

 

Sebagian besar produksi minyak sawit Indonesia ditujukan untuk ekspor, sehingga manfaat ekonomi yang 
dirasakan relatif lebih rendah karena harga minyak sawit (CPO dan CPKO) lebih murah dan tidak tercipta nilai 
tambah di dalam negeri. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mulai intensif mengembangkan hilirisasi sawit 
dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pajak ekspor dan insentif pajak untuk industri hilir sawit 
domestik sejak tahun 2011. 

Implikasi dari kebijakan tersebut berhasil mendorong pengembangan hilirisasi sawit di Indonesia. Hal 
tersebut dapat dilihat dari perubahan komposisi ekspor produk sawit Indonesia yang semula didominasi oleh 
oleh ekspor bahan mentah (CPO) pada tahun 2010, namun kemudian struktur ekspor produk sawit Indonesia 
tahun 2020 didominasi oleh ekspor produk olahan sawit. Pengembangan hilirisasi sawit juga berimplikasi pada 
peningkatan nilai ekspor produk sawit hingga mencapai USD 22.9 miliar pada tahun 2020 hingga berhasil 
menjadi kontributor utama devisa ekspor dalam neraca perdagangan Indonesia di tengah pandemi dan resesi 
ekonomi. 

Selain nilai ekspor produk sawit yang semakin meningkat, ekspor produk sawit Indonesia semakin 
berkualitas karena didominasi oleh produk hilir serta dihasilkan oleh sentra kebun sawit yang tersebar di 
Indonesia dan berbasis usaha rakyat (petani dan UMKM). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya 
devisa ekspor produk sawit menjadi injeksi “darah segar” bagi perekonomian nasional dan bagian dari upaya 
pencapaian tujuan-tujuan Sustainable Development Goals terkait dalam pertumbuhan pendapatan, 
peningkatan kesempatan kerja dan pemerataan ekonomi. 
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PENDAHULUAN 

Bagi negara yang perekonomiannya 
masih pada fase sedang berkembang 
(developing countries) seperti Indonesia, 
upaya untuk meningkatkan “aliran darah” 
perekonomian merupakan salah satu target 
pengelolaan perekonomian. Diperlukan 
injeksi “darah segar” ke dalam 
perekonomian salah satunya melalui net 
ekspor yang berkelanjutan untuk 
menciptakan kapasitas perekonomian yang 
lebih besar dalam menghasilkan “kue 
ekonomi” yang terus meningkat secara 
berkelanjutan. 

Indonesia merupakan produsen 
sekaligus eksportir minyak sawit terbesar 
dunia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh 
GAPKI (2020), produksi minyak sawit  
Indonesia tahun 2020 hampir mencapai 52 
juta ton yang terdiri dari 47.4 juta ton CPO 
dan 4.58 juta ton CPKO, atau pangsa 
produksinya mencapai 62 persen dari total 
produksi minyak sawit dunia (USDA, 2021). 
Dan sekitar 65 persen dari produksi minyak 
sawit Indonesia tersebut ditujukan (ekspor) 
ke pasar dunia. 

Selain mendorong ekspor, Pemerintah 
Indonesia juga semakin intensif untuk 
mendorong perkembangan hilirisasi minyak 
sawit domestik sejak tahun 2011. Hilirisasi 
bertujuan untuk agar Indonesia tidak lagi 
bergantung pada ekspor bahan mentah 
(CPO) yang memiliki nilai yang lebih rendah, 
sekaligus juga dapat meningkatkan nilai 
tambah di dalam negeri dan menciptakan 
multiplier effect dan manfaat yang lebih 
besar bagi perekonomian Indonesia. Oleh 
karena itu, perkembangan hilirisasi sawit di 
dalam negeri berimplikasi pada perubahan 
komposisi ekspor minyak sawit yaitu dari 
dominasi CPO beralih menjadi ekspor 
produk olahan berbasis sawit yang memiliki 
nilai ekonomi yang lebih tinggi. 

Tulisan pada artikel ini akan 
mendiskusikan perkembangan ekspor 
minyak sawit Indonesia khususnya dalam 10 
tahun terakhir. Selain itu, akan juga 
didiskusikan terkait perubahan komposisi 
ekspor produk minyak sawit sebagai hasil 
hilirisasi sawit domestik.  
 
 

HILIRISASI DAN PERUBAHAN 
KOMPOSISI EKSPOR 

Dalam sejarah industri minyak sawit 
Indonesia, kebijakan industrialisasi dan 
perdagangan internasional mengalami 
berbagai perubahan yang menyebabkan 
pasang-surut perkembangan hilirisasi 
domestik. Pada periode sebelum 1978 
industri minyak sawit Indonesia lebih 
berorientasi pada pasar ekspor (export 
orientation), kemudian berubah menjadi ke 
orientasi pasar domestik (domestic market 
orientation) dan kemudian kembali 
berorientasi ekspor setelah tahun 2000 
(Tomic dan Mawardi 1995; Sato, 1997; 
Sipayung, 2012). 

Perkembangan hilirisasi minyak sawit 
di dalam negeri secara signifikan baru 
terjadi setelah tahun 2011. Secara umum 
hilirisasi minyak sawit yang sedang 
berlangsung di Indonesia saat ini dapat 
dikelompokkan atas tiga jalur hilirisasi 
(Sipayung, 2018). Pertama, Jalur Hilirisasi 
Oleopangan (Oleofood Complex) yakni 
pendalaman industri-industri yang 
mengolah minyak sawit menjadi olahan 
minyak sawit (refined palm oil) maupun 
industri-industri yang menghasilkan produk 
akhir berbasis minyak sawit (palm oil-based 
product) yang ditujukan untuk memenuhi 
kebuuthan pangan. Berbagai produk hilir 
oleopangan yang telah dihasilkan di 
Indonesia antara lain minyak goreng sawit, 
margarin, shortening, ice cream, creamer, 
cocoa butter/specialty-fat dan lain-lain. 

 Kedua, Jalur Hilirisasi Oleokimia 
(Oleochemical Complex) yakni industri-
industri yang mengolah minyak sawit untuk 
menghasilkan produk oleokimia dasar 
hingga pada produk oleokimia akhir. Dari 
hilirisasi jalur oleokimia ini dihasilkan 
oleokimia dasar seperti fatty acid, fatty 
alcohol, gliserin, hingga produk jadi 
(consumer goods) seperti detergen, sabun, 
shampo, dan kosmetik. Ketiga, Jalur 
Hilirisasi Biofuel (Biofuel Complex) yakni 
industri-industri yang 
mengolah/menggunakan minyak sawit 
untuk produk energi seperti biodiesel 
(FAME), dan biohidrokarbon (green diesel, 
green gasoline dan green avtur). 

Kebijakan penting dalam rangka 
pengembangan hilirisasi minyak sawit di 
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Indonesia selama periode 2011-2020 adalah 
kebijakan pajak ekspor yang mencakup bea 
keluar dan pungutan ekspor (PASPI, 2020). 
Instrumen kebijakan pajak ekspor sawit 
tersebut diimplementasikan untuk 
mendukung hilirisasi, karena semakin ke 
hilir produk sawit maka pajak ekspor yang 
dikenakannya akan semakin rendah. Seperti 
pada PMK 191/2020 tentang perubahan 
besaran tarif pungutan ekspor produk sawit 
dimana tarif pungutan untuk bahan mentah 
(CPO dan CPKO) lebih tinggi dari pajak 
ekspor kelompok produk Processed Palm Oil 
(Refined Palm Oil dan Refined Palm Kernel 
Oil) dan pajak ekspor produk Processed Palm 
Oil juga lebih tinggi dibandingkan pajak 
ekspor produk akhir berbasis sawit seperti 
biodiesel. 

Untuk semakin mempercepat hilirisasi 
minyak sawit didalam negeri, pemerintah 
Indonesia juga mengeluarkan rangkaian 
berbagai insentif untuk industri hilir sawit 
seperti pengurangan pajak penghasilan (tax 
allowance), pemberian insentif pajak (tax 
holiday) untuk industri pioneer, 
Superdeduction Tax untuk Litbang dan 
Vokasi, pembebasan bea masuk untuk ba-
rang modal industri serta pengembangan 
kawasan industri hilir sawit yang terin-
tegrasi dengan dengan jasa pelabuhan.  

Dengan diimplementasikannya berbagai 
instrumen kebijakan pemerintah dalam 
mendukung pengembangan hilirisasi minyak 
sawit melalui tiga jalur hilirisasi sawit 
tersebut, telah berhasil membawa 
perubahan komposisi ekspor minyak sawit 
Indonesia (Gambar 1).  

  
Gambar 1.  Perubahan Komposisi Ekspor Minyak Sawit Indonesia Akibat Hilirisasi Periode Tahun 

2011-2020 (Sumber : ITC Trademap, 2010 dan BPS, 2020-diolah) 
 
 Pada tahun 2010, komposisi ekspor 

minyak sawit Indonesia masih didominasi 
kelompok produk bahan mentah yakni Crude 
Palm Oil dengan pangsa sebesar 57 persen, 
kemudian diikuti oleh kelompok produk 
Processed Palm Oil (38 persen) dan produk 
akhir berbasis sawit atau Palm Oil-based 
Products (5 persen). 

 Dengan hilirisasi yang semakin intensif 
dan konsisten dijalankan sejak tahun 2011, 
berimplikasi pada perubahan komposisi 
ekspor minyak sawit Indonesia tahun 2020 
yang didominasi oleh kelompok Processed 
Palm Oil dengan pangsa sebesar 67 persen, 
kemudian diikuti oleh kelompok Palm Oil-
based Products (11 persen). Sementara itu, 
pangsa ekspor kelompok produk bahan 
mentah hanya sebesar 22 persen.  

 Perubahan komposisi ekspor minyak 
sawit yang sebelumnya didominasi CPO 
kemudian beralih kepada dominasi produk 
olahan menunjukkan bahwa strategi 
industrialisasi dalam bentuk hilirisasi 

minyak sawit domestik yang dikembangkan 
di Indonesia dinilai cukup berhasil. Selain 
perubahan komposisi ekspor tersebut, 
hilirisasi minyak sawit juga menciptakan 
nilai tambah baru, pendapatan baru dan 
kesempatan kerja baru bagi perekonomian 
Indonesia. 
 
 

PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK 
SAWIT INDONESIA 

Dalam periode 2010-2020, volume 
ekspor produk sawit (mencakup CPO dan 
RPO, Crude dan Refined PKO, biodiesel dan 
oleokimia) Indonesia mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan yakni 
dari sekitar 18.8 juta ton menjadi sekitar 
33.9 juta ton. Namun, jika dilihat dari pangsa 
ekspor terhadap volume produksi 
menunjukkan bahwa terjadinya penurunan 
yakni dari 71 persen menjadi 65 persen 
pada periode tersebut. 

57% 
38% 

5% 

2010 

22% 

67% 

11% 

2020 

Crude (CPO+PKO)

Processed (RPO+RPKO)

Product Base PO
(Oleokimia+Biodiesel)



354  Palm Oil Journal, Vol II No. 13/04/2021 

@PASPI2021 

Nilai ekspor minyak sawit Indonesia 
(Gambar 2) selama periode tahun 2010-
2020 cenderung fluktuatif namun trennya 
menunjukkan peningkatan. Nilai ekspor 
minyak sawit Indonesia tahun 2010 sekitar 

USD 16.3 miliar dan mengalami peningkatan 
sebesar 40 persen dalam kurun waktu 10 
tahun kemudian sehingga nilai ekspornya 
menjadi USD 22.9 miliar pada tahun 2020. 

 
Gambar 2. Perkembangan Nilai Ekspor Produk Sawit Indonesia 2010-2020  

(Sumber : BPS, GAPKI diolah) 
 
Jika dibandingkan peningkatan volume 

ekspor minyak sawit yang meningkat sekitar 
80 persen dalam periode 2010-2020, 
sedangkan peningkatan nilai ekspor produk 
sawit tersebut tidak proporsional. Meskipun 
perubahan komposisi ekspor produk sawit 
pada periode tersebut yang menunjukkan 
semakin mendominasinya produk olahan, 
namun rataan harga komposit produk 
minyak sawit yang diekspor justru 
mengalami penurunan.  

Harga per unit ekspor (unit price export) 
produk sawit tahun 2010 mencapai USD 867 
per ton, sedangkan tahun 2020 hanya USD 
675 per ton. Perbedaan harga antara 
kelompok produk minyak sawit juga tidak 
terlalu besar. Untuk tahun 2020, misalnya 
unit price export untuk produk CPO adalah 
USD 661 per ton, sementara itu unit price 
export untuk produk Processed Palm Oil 
sebesar USD 670 per ton dan Palm Oil-based 
Product hanya sebesar USD 680 per ton.  

Dengan fenomena tersebut, perlu 
dilakukan evaluasi tentang pendalaman 
hilirisasi minyak sawit ke depan. Hilirisasi 
untuk menghasilkan Palm Oil-based Product 
harus menjadi prioritas pengembangan. 
Demikian juga, kebijakan pajak ekspor 
dengan penetapan tarif ekspor antar 
kelompok produk minyak sawit perlu di 
desain kembali agar lebih kondusif untuk 
menghasilkan produk akhir berbasis minyak 

sawit yang bernilai tambah tinggi namun 
tetap kompetitif di pasar global. 

Terlepas dari komposisi ekspor 
tersebut, kinerja ekspor produk sawit tahun 
2020 berhasil menorehkan prestasi yang 
membanggakan. Hal ini dikarenakan nilai 
ekspor produk sawit pada periode tersebut 
mencapai USD 22.9 miliar atau sekitar Rp 
334 triliun (PASPI, 2021). Dengan besaran 
nilai ekspor tersebut, berhasil membawa 
produk sawit menyandang predikat sebagai 
kontributor utama devisa ekspor dalam 
neraca perdagangan Indonesia dengan 
mengalahkan devisa ekspor yang dihasilkan 
oleh produk migas dan produk tambang. 
Dengan besarnya devisa ekspor produk 
sawit juga berhasil menjadi injeksi “darah 
segar” bagi perekonomian nasional di tengah 
pandemi dan resesi ekonomi. 

Secara teoritis (Palley, 2012, Kang, 
2015, Murugesan, 2019), ekspor merupakan 
sumber pertumbuhan ekonomi yang dikenal 
dengan hipotesis export-led growth. Ekspor 
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
beberapa mekanisme yaitu: Pertama, 
sebagaimana teori Keynesian, ekspor 
merupakan suatu injeksi “darah segar” bagi 
perekonomian. Melalui mekanisme 
multiplier devisa, ekspor akan menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi domestik. Kedua, 
peningkatan penerimaan devisa dari 
peningkatan ekspor akan meningkatkan 
kemampuan untuk membeli (impor) barang 
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modal dan teknologi modern dari negara 
lain sehingga meningkatkan kapasitas 
pertumbuhan ekonomi.  

Selain devisa ekspor produk sawit yang 
semakin meningkat, kinerja ekspor minyak 
sawit Indonesia saat ini juga semakin 
berkualitas. Hal ini dikarenakan: (1) ekspor 
minyak sawit tersebut berasal dari 
perkebunan sawit yang tersebar pada lebih 
dari 235 kabupaten di Indonesia sehingga 
peningkatan pendapatan devisa dari ekspor 
minyak sawit tersebut juga disertai dengan 
peningkatan pendapatan dan kesempatan 
kerja di daerah sentra kebun sawit; (2) 
sekitar 35 persen minyak sawit yang 
diekspor dihasilkan dari 2.5 juta orang 
petani sawit rakyat/Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UKM); dan (3) ekspor minyak 
sawit tersebut juga didominasi produk 
olahan yang dihasilkan oleh industri hilir 
domestik.  

Dengan kata lain, kinerja ekspor minyak 
sawit Indonesia bukan hanya sekedar 
menghasilkan devisa saja tetapi juga 
menjadi bagian dari solusi pencapaian 
tujuan-tujuan Sustainable Development Goals 
(SDGs) yang dapat dilihat dari implikasinya 
pada pertumbuhan pendapatan, 
peningkatan kesempatan kerja dan 
pemerataan ekonomi.  

 
 

KESIMPULAN 

 Hilirisasi minyak sawit di Indonesia 
mulai intensif dilakukan sejak tahun 2011. 
Hal tersebut berimplikasi pada perubahan 
komposisi ekspor produk sawit Indonesia. 
Struktur ekspor minyak sawit Indonesia 
tahun 2010 didominasi oleh ekspor bahan 
mentah (CPO) dengan pangsa 57 persen. 
Namun, perkembangan hilirisasi sawit 
membuat perubahan struktur ekspor 
produk sawit Indonesia tahun 2020 yang 
ditunjukkan dengan ekspor produk olahan 
yang semakin mendominasi dengan pangsa 
78 persen, sementara pangsa ekspor CPO 
hanya sebesar 22 persen.  

Selain perubahan komposisi ekspornya, 
hilirisasi juga berimplikasi pada peningkatan 
nilai ekspor produk sawit yaitu sebesar USD 
16.3 miliar tahun 2010 menjadi USD 22.9 
miliar pada tahun 2020. Nilai ekspor produk 
sawit juga semakin berkualitas karena 

didominasi oleh produk hilir serta 
dihasilkan oleh sentra kebun sawit yang 
tersebar di Indonesia dan berbasis usaha 
rakyat (petani dan UMKM).  Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin meningkatnya 
devisa ekspor produk sawit menjadi injeksi 
“darah segar” bagi perekonomian nasional 
dan bagian dari upaya pencapaian tujuan-
tujuan Sustainable Development Goals. 
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