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RESUME 

 

Dalam platform pembangunan global Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat SDGs-1 
(No Poverty). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan dunia masih menjadi permasalahan global. 
Tingkat kemiskinan dunia pada tahun 2020 masih mencapai 9.4 persen atau sekitar 733 ribu orang 
masih hidup dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, seluruh stakeholder dunia masih berjuang 
mencari solusi untuk mengatasi kemiskinan dunia, salah satunya melalui pengembangan kegiatan 
ekonomi yang berdampak pada penduduk miskin.  

Industri sawit dunia dinilai dapat menjadi solusi untuk membantu penurunan kemiskinan dunia 
melalui tiga jalur yaiu jalur perkebunan, jalur hilirisasi di negara importir dan jalur konsumsi.  

Berbagai studi menunjukkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit di negara-negara 
produsen minyak sawit dunia (jalur 1) dapat berkontribusi signifikan pada pengurangan kemiskinan 
di negara tersebut. Sementara itu, kegiatan hilir minyak sawit di negara-negara importir minyak 
sawit dunia (jalur 2) juga memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan melalui job creation 
dan income generating. Sedangkan melalui jalur konsumsi (jalur 3), minyak sawit menjadi minyak 
nabati mudah dijangkau (affordable edible oils) oleh masyarakat miskin dunia karena harganya yang 
lebih murah. Selain itu, minyak sawit juga dapat meredam kenaikan harga berlebihan dari minyak 
kedelai, minyak rapeseed dan minyak biji bunga matahari, sehingga masyarakat miskin dapat 
mengkonsumsi ketiga minyak nabati tersebut. 
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PENDAHULUAN 

Pada platform pembangunan global 
Sustainable Development Goals (SDGs), 
menempatkan tujuan pengentasan 
kemiskinan sebagai salah satu tujuan 
pembangunan global yang tertuang dalam 
SDGs-1 yaitu No Poverty “End poverty its 
forms everywhere”. Hal ini menunjukkan 
bahwa kemiskinan dunia masih menjadi 
permasalahan global. Tingkat kemiskinan 
dunia pada tahun 2020 masih mencapai 9.4 
persen. Dengan jumlah penduduk dunia 
mencapai 7.8 miliar orang, yang artinya 
sebanyak 733 ribu orang di dunia masih 
hidup dibawah garis kemiskinan (World 
Bank, 2020).  

Sebagai bagian dari SDGs, pengurangan 
bahkan penghapusan kemiskinan dunia 
memerlukan gerakan bersama semua 
negara. Peran nyata dari sektor-sektor 
ekonomi, industri dan korporasi di bidang 
apa pun dan dimana pun harus memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan 
pendapatan dan pengurangan kemiskinan 
global.  

Kontribusi dari sektor-sektor ekonomi 
dalam membantu mengatasi kemiskinan 
dapat berupa job creation dan income 
generating dimana penduduk miskin berada. 
Selain itu, upaya menghasilkan bahan 
pangan yang lebih affordable bagi penduduk 
miskin sehingga memperbaiki daya beli 
penduduk miskin, juga merupakan bagian 
penting dari upaya mengurangi kemiskinan 
global. 

Industri minyak sawit diharapkan 
menjadi bagian solusi dari pengurangan 
kemiskinan global. Industri minyak sawit 
pada setiap mata rantai pasok minyak sawit 
global dapat menciptakan pendapatan 
(income generating) dan menghasilkan 

bahan pangan yang dapat dijangkau 
(affordable) penduduk miskin dunia. 

Secara teoritis, terdapat tiga jalur 
industri sawit dapat berkontribusi pada 
pengurangan kemiskinan. Pertama, melalui 
perkebunan kelapa sawit di negara-negara 
produsen minyak sawit dunia; Kedua, 
melalui kegiatan hilir di negara-negara 
impor minyak sawit; dan Ketiga melalui 
penyediaan minyak sawit dengan affordable 
price atau harga murah sehingga 
meningkatkan daya beli penduduk miskin. 
Tulisan artikel ini akan mendiskusikan 
bagaimana kontribusi industri minyak sawit 
pada penurunan dan pengentasan 
kemiskinan dunia secara mendetail melalui 
ketiga jalur tersebut. 
 
 

JALUR PERKEBUNAN 

Top-5 negara produsen minyak sawit 
terbesar di dunia yaitu Indonesia, Malaysia, 
Thailand. Nigeria dan Colombia. Menurut 
data World Bank (2020) menunjukkan 
masih terdapat sekitar 17 persen penduduk 
miskin dunia berada di top-5 negara 
produsen minyak sawit dunia tersebut. Oleh 
karena itu, kehadiran perkebunan sawit di 
negara produsen minyak sawit tersebut 
diharapkan dapat menjadi bagian penting 
dari upaya pengurangan kemiskinan dunia 
(jalur pertama).  

Berdasarkan studi PASPI (2014) dengan 
mengambil studi kasus perkebunan sawit di 
Indonesia menunjukkan perkebunan kelapa 
sawit mampu berperan penting dalam 
pengurangan kemiskinan. Peningkatan 
produksi kelapa sawit (CPO) disertai dengan 
penurunan kemiskinan (Gambar 1). Setiap 
peningkatan produksi minyak sawit sebesar 
10 persen menyebabkan terjadinya 
penurunan kemiskinan sebesar 7.7 persen.  
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Gambar 1. Peningkatan Produksi Minyak Sawit Mampu Menurunkan Kemiskinan (Sumber : 

PASPI, 2014).  
 
Perkebunan kelapa sawit juga 

menciptakan kesempatan kerja dan 
berusaha sehingga meningkatkan 
pendapatan dan daya beli penduduk miskin 
pedesaan. Pada tahun 2000, terdapat 2.5 juta 
kepala keluarga di Indonesia yang memiliki 
kebun kelapa sawit dengan luas sekitar 2-25 
hektar. Pendapatan petani sawit 
(smallholder oil palm) sekitar 5-10 kali lipat 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
pendapatan petani non sawit. Hal yang sama 
juga terkonfirmasi oleh studi Edwards 
(2019) yang menunjukkan bahwa laju 
penurunan kemiskinan pada kabupaten-
kabupaten yang memiliki kebun sawit 
terbesar (sentra sawit) lebih cepat 
dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten 
yang tidak memiliki kebun sawit.  

Peran industri minyak sawit dalam 
pengurangan kemiskinan juga ditemukan 
pada studi Susila (2004), Susila dan Munadi 
(2008), World Growth (2011), Gingold 
(2011), dan Santika et al. (2011). 
Kesimpulan dari studi-studi tersebut 
menunjukkan bahwa pertumbuhan industri 
minyak sawit dapat menurunkan 
kemiskinan baik di kawasan pedesaan 
maupun di kawasan perkotaan.  

Peranan perkebunan sawit dalam 
pengurangan kemiskinan juga signifikan 
terjadi di negara-negara produsen minyak 
sawit lainnya (World Bank, 2011) seperti di 
Malaysia (Ayodele, 2010), Papua New 
Guinea (ITS Global, 2012), Nigeria (Adobe et 
al., 2015) dan Kolombia (Porter, 2020). Hal 
ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa 
sawit telah menjadi salah satu driver 

pengurangan kemiskinan di negara-negara 
produsen minyak sawit dunia.  

 
 

JALUR HILIRISASI DI NEGARA 
IMPORTIR 

Selain di negara-negara produsen 
minyak sawit, penduduk miskin dunia juga 
terdapat pada negara importir minyak sawit. 
Menurut World Bank (2020), dari 733 juta 
penduduk miskin dunia pada tahun 2020 
tersebar di beberapa kawasan negara yaitu 
sekitar 59 persen berada di Afrika, 11.8 
persen di India, 13 persen di Pakistan dan 
Bangladesh serta 5.7 persen di China.  

Afrika, India, Pakistan dan Bangladesh 
serta China merupakan negara-negara 
importir minyak sawit dunia. Sekitar 56 
persen impor minyak sawit dunia dilakukan 
oleh negara-negara tersebut (USDA, 2021). 
Pada negara-negara importir minyak sawit, 
minyak sawit diolah lebih lanjut menjadi 
produk pangan maupun produk non pangan. 
Proses pengolahan (hilirisasi) minyak sawit 
tersebut menciptakan “kue ekonomi” berupa 
kesempatan kerja (job creating) dan 
penciptaan pendapatan (income generating) 
yang diharapkan dapat menolong penduduk 
miskin (jalur kedua). 

Berdasarkan studi Europe Economics 
(2016) menunjukkan bahwa kegiatan 
hilirisasi minyak sawit di negara-negara 
importir mampu menciptakan kesempatan 
kerja (direct, indirect, induced effect) sebesar 
2.3 juta orang (PASPI, 2021a) dengan 
distribusi yang ditunjukkan pada Gambar 2.  

Kemiskinan (%) = 32.24 - 1.0 CPO 
Elastisitas= -0.77  
R-square = 0.89 

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 -  5.00  10.00  15.00

%
 p

en
gu

ra
n

ga
n

 k
em

is
ki

n
an

 

ribu ton CPO 



380  Palm Oil Journal, Vol II No. 1705/2021 

@PASPI2021 

 
Gambar 2. Distribusi Penciptaan Kesempatan Kerja di Negara Importir Minyak Sawit  

 
Dari jumlah kesempatan kerja global 

yang tercipta tersebut sekitar 54 persen 
terjadi di negara-negara dimana penduduk 
miskin dunia berada yang terdistribusi di 
India (20 persen), Afrika (7 persen), Cina (12 
persen), Pakistan dan Bangladesh (5 
persen).  

Selain menciptakan kesempatan kerja, 
hilirisasi minyak sawit di negara importir 
minyak sawit juga menciptakan pendapatan 
(direct, indirect, induced effect) sebesar USD 
32.8 milyar (PASPI, 2021b) dengan distribusi 
yang ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

 
Gambar 3. Distribusi Income Generating di Negara Importir Minyak Sawit  

 
Dari pendapatan yang tercipta tersebut 

sebagian besar terjadi di negara-negara 
importir minyak sawit dimana penduduk 
miskin dunia berada. Negara-negara yang 
dimaksud adalah Afrika (13.5 persen), India 
(16.7 persen), China (17 persen) serta 
Pakistan dan Bangladesh (10.1 persen).  

Kesempatan kerja dan pendapatan yang 
tercipta pada negara-negara importir 
minyak sawit tersebut memang tidak 
semuanya dinikmati secara langsung oleh 
penduduk miskin di negara tersebut. Namun, 
mengingat job creation dan income 
generating tersebut merupakan effect total 
multiplier, sehingga sebagian manfaat 
multiplier tersebut juga dinikmati 
masyarakat miskin baik secara langsung 
maupun tidak langsung.  

Dengan demikian, untuk mengetahui 
seberapa besar manfaat multiplier income 
dan job tersebut yang dinikmati oleh 
penduduk miskin di negara-negara importir 
minyak sawit perlu dilakukan studi lanjutan. 
Studi tersebut juga diarahkan untuk 

mengetahui sejauhmana affordability dari 
income dan job creation akibat hilirisasi 
minyak sawit bagi penduduk miskin di 
negara importir minyak sawit.  

 

JALUR KONSUMSI 

Pada jalur ketiga yaitu konsumsi produk 
sawit menunjukkan kontribusi industri 
minyak sawit untuk membantu penduduk 
miskin dunia melalui penyediaan minyak 
sawit yang affordable. Diantara top-4 minyak 
nabati utama dunia, minyak sawit 
merupakan minyak nabati yang harganya 
paling kompetitif sehingga mudah dijangkau 
oleh penduduk miskin.  

Sejauh ini harga minyak sawit selalu 
jauh lebih murah dari harga minyak kedelai, 
minyak rapeseed dan minyak biji bunga 
matahari. Disparitas harga minyak sawit 
dengan tiga minyak nabati lainnya di pasar 
internasional berkisar antara USD 100-200 
per ton (PASPI, 2021c). 

India (42%)

China (29%)

EU-27 (3%)

United State (2%)

Pakistan + Bangladesh (5%)

Africa (7%)

India (16.7%)

China (17%)

EU-27 (18.7)
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Kondisi ini menguntungkan bagi 
masyarakat miskin dunia. Dengan 
pendapatan nominal yang tetap, volume 
minyak sawit yang dapat dikonsumsi 
masyarakat miskin menjadi lebih banyak 
atau dengan harga minyak sawit yang lebih 
murah maka alokasi anggaran penduduk 
miskin untuk konsumsi minyak sawit 
menjadi relatif sedikit sehingga tersedia 
anggaran yang lebih besar untuk memenuhi 
kebutuhan lain. 

Hasil studi Kojima et al. (2016) 
menunjukkan bahwa elastisitas harga (own-
price elasticity) konsumsi minyak sawit pada 
negara berpendapatan dibawah USD 1000 
cenderung lebih inelastis dibandingkan 
dengan minyak kedelai, minyak rapeseed 
dan minyak biji bunga matahari. Hal ini 
menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan 
harga minyak sawit maka dampaknya tidak 
terlalu mempengaruhi konsumsi minyak 
sawit pada kelompok masyarakat miskin. 

Sebaliknya, elastisitas pendapatan 
(income elasticity) konsumsi minyak sawit di 
negara-negara berpendapatan di bawah USD 
1000 sangat elastis, sedangkan elastisitas 
pendapatan dari konsumsi minyak nabati 
lain justru inelastis. Hal ini menunjukkan 
bahwa jika terjadi peningkatan pendapatan 
pada masyarakat miskin atau 
berpendapatan rendah, maka persentase 
peningkatan konsumsi minyak sawit akan 
lebih besar dari persentase peningkatan 
pendapatan.  

Tentu saja penduduk miskin dunia juga 
mengkonsumsi minyak kedelai, minyak 
rapeseed dan minyak biji bunga matahari. 
Pada kondisi yang demikian, minyak sawit 
juga berperan mengendalikan harga minyak 
nabati tersebut. Harga minyak sawit yang 
lebih murah dibandingkan harga ketiga 
minyak nabati lainnya, menjadikan minyak 
sawit sebagai peredam (buffer) yang mampu 
mencegah peningkatan berlebihan dari 
harga 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. Jika harga minyak kedelai (atau 
minyak rapeseed, minyak biji bunga 
matahari) mengalami kenaikan, konsumsi 
masyarakat akan beralih ke minyak sawit. 

Dengan mekanisme yang demikian, kenaikan 
harga minyak nabati lainnya tidak akan 
berlangsung lama karena dapat dinetralisir 
(market clear) oleh penurunan konsumsinya 
dan kemudian disubsitusi oleh kenaikan 
konsumsi minyak sawit. 

Menarik apa yang diungkap studi 
Santeramo (2017) terkait perilaku konsumsi 
antar minyak nabati di Amerika Serikat dan 
Uni Eropa. Kedua negara tersebut termasuk 
kelompk negara yang berpendapatan tinggi 
dengan tingkat konsumsi minyak nabati 
unggulannya yang relatif tinggi yakni minyak 
kedelai di Amerika Serikat dan minyak 
rapeseed di Uni Eropa. Jika harga minyak 
kedelai atau minyak rapeseed mengalami 
peningkatan, maka akan mendorong 
meningkatnya impor minyak sawit oleh 
kedua negara/kawasan tersebut.  

Hasil studi tersebut juga menunjukkan 
bahwa kehadiran minyak sawit secara global 
dapat meredam kenaikan harga yang 
berlebihan minyak kedelai, minyak biji 
bunga matahari maupun minyak rapeseed. 
Sehingga negara-negara importir minyak 
nabati dunia dimana penduduk miskin dunia 
berada dapat menggunakan pendapatannya 
untuk mengimpor minyak nabati lain 
dengan volume yang lebih besar untuk 
memenuhi kebutuhan penduduknya.  

 
 

KESIMPULAN 

Pada tahun 2020, jumlah penduduk 
miskin dunia masih sekitar 733 juta orang 
yang tersebar di berbagai negara. 
Masyarakat dunia masih berjuang mencari 
solusi untuk mengatasi kemiskinan dunia, 
salah satunya melalui pengembangan 
kegiatan ekonomi yang berdampak pada 
perbaikan ekonomi penduduk miskin. 
Industri sawit dunia dinilai dapat menjadi 
solusi untuk membantu penurunan 
kemiskinan dunia melalui tiga jalur yaiu 
jalur perkebunan, jalur hilirisasi di negara 
importir dan jalur konsumsi.  

Berbagai studi menunjukkan bahwa 
pengembangan perkebunan kelapa sawit di 
negara-negara produsen minyak sawit dunia 
(jalur 1) dapat berkontribusi signifikan pada 
pengurangan kemiskinan di negara tersebut. 
Sementara itu, kegiatan hilir minyak sawit di 
negara-negara importir minyak sawit dunia 
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(jalur 2) juga memiliki peran penting dalam 
mengurangi kemiskinan melalui job creation 
dan income generating. Sedangkan melalui 
jalur konsumsi (jalur 3), minyak sawit 
menjadi minyak nabati mudah dijangkau 
(affordable edible oils) oleh masyarakat 
miskin dunia karena harganya yang lebih 
murah. Selain itu, minyak sawit juga dapat 
meredam kenaikan harga berlebihan dari 
minyak kedelai, minyak rapeseed dan 
minyak biji bunga matahari, sehingga 
masyarakat miskin dapat mengkonsumsi 
ketiga minyak nabati tersebut. 
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