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RESUME 

 

Dalam 20 tahun terakhir, industri minyak sawit dunia memperoleh sorotan dari masyarakat 
global salah satunya mengenai pengkaitan pertumbuhan produksi minyak sawit dunia dengan 
deforestasi, dimana isu ini juga menjadi tema kampanye NGO anti sawit global yang semakin intensif. 
Hal ini menunjukkan bahwa komitmen kuat masyarakat global untuk memilih sumber produksi 
minyak nabati yang hemat deforestasi bahkan zero deforestation.  

Kelapa sawit terbukti menjadi tanaman minyak nabati paling efisien dalam penggunaan lahan 
atau dapat dikatakan juga sebagai tanaman minyak nabati yang hemat deforestasi. Hal ini 
dikarenakan produktivitasnya yang relatif tinggi dibandingkan produktivitas tanaman kedelai, 
rapeseed dan bunga matahari dalam menghasilkan satu ton minyak nabati. Fakta tersebut juga 
dapat dibuktikan dari hasil simulasi yang menunjukkan kehadiran minyak sawit telah menghemat 
deforestasi dunia seluas 167 juta hektar dalam rangka menyediakan minyak nabati pada tahun 2020. 
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati menuju 2050 dengan tanpa menyebabkan 
deforestasi, peningkatan produktivitas minyak sawit menjadi 6.5 ton per hektar merupakan solusi 
terbaik. 

Fakta tersebut membuat semakin jelas bahwa kampanye maupun kebijakan phase-out minyak 
sawit dengan menggunakan argumen untuk mengurangi deforestasi, justru akan semakin memicu 
perluasan deforestasi dunia yang lebih luas. Sebaliknya, dengan mempromosikan penggunaan minyak 
sawit sebagai minyak nabati dunia akan berdampak pada penghematan deforestasi dunia. 
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PENDAHULUAN 

Dalam 20 tahun terakhir, industri 
minyak sawit dunia memperoleh sorotan 
dari masyarakat dunia termasuk para ahli. 
Selain karena pertumbuhannya yang relatif 
cepat, studi Byerlee et al. (2017) 
mengkategorikan minyak sawit sebagai 
bentuk revolusi dalam kelompok tropical 
oils.  

Sorotan yang sangat besar terkait 
perkembangan perkebunan sawit juga 
terkait dengan deforestasi (Wicke et al., 
2008; European Union, 2013; Vijay et al., 
2016; European Parlemen, 2017; Qaim et al., 
2020). Pengkaitan pertumbuhan produksi 
minyak sawit dunia dengan deforestasi juga 
menjadi tema kampanye jejaring NGO anti 
sawit global yang sangat intensif diilakukan 
diberbagai negara dengan menggunakan 
narasi dan topik seperti “No Palm Oil”, “Palm 
Oil Free”, “Zero Deforestation” (PASPI, 2015; 
Kumar et al., 2015). Kampanye tersebut juga 
menginisiasi Pemerintah Uni Eropa yang 
paling sering mempersoalkan deforestasi 
akibat ekspansi sawit dengan merancang 
kebijakan phase out minyak sawit dari RED 
II paling lambat tahun 2030 (European 
Commission, 2019). 

Fenomena deforestasi dalam 
pembangunan sesungguhnya bukanlah hal 
yang baru. Deforestasi dunia telah terjadi 
sejak zaman pra-pertanian hingga saat ini 
(Matthew, 1983; Walker, 1993; European 
Union, 2013) yang diawali terjadi di daratan 
Eropa (Kaplan et al., 2009, 2017) kemudian 
di Amerika Serikat (USDA, 2014) dan 
berlanjut di belahan bumi lainnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa deforestasi merupakan 
fenomena normal dalam proses 
pembangunan (PASPI, 2020). 

Jika deforestasi tidak dapat dihindarkan 
dalam proses pembangunan global, maka 
pilihannya adalah bagaimana 
meminimalisasi deforestasi. Masyarakat 
dunia harus berani memilih cara dan jenis 
kegiatan yang dapat meminimumkan 
deforestasi. Dalam konteks produksi minyak 
nabati dunia, masyarakat dunia harus 
memilih sumber produksi minyak nabati 
yang hemat deforestasi dan menghindari 
atau mengurangi penyediaan minyak nabati 
yang boros deforestasi. 

Pertanyaanya adalah apakah ada 
sumber minyak nabati yang proses 
produksinya hemat deforestasi? Selain itu, 
dapatkan produksi minyak nabati dilakukan 
tanpa deforestasi dalam rangka memenuhi 
kebutuhan minyak nabati dunia di masa 
depan (misalnya menuju 2050) yang 
semakin besar akibat dari pertumbuhan dan 
perubahan komposisi penduduk dunia 
maupun pertumbuhan ekonomi dunia. 

Tulisan artikel ini akan mendiskusikan 
bagaimana dan seberapa besar deforestasi 
pada top-4 minyak nabati utama dunia dan 
juga akan didiskusikan terkait bagaimana 
peningkatan produksi minyak nabati dunia 
tanpa deforestasi untuk memenuhi 
kebutuhan di masa depan. 
 
 

HEMAT DEFORESTASI 

Empat tanaman minyak nabati utama 
dunia yaitu kelapa sawit, kedelai, rapeseed 
dan bunga matahari memasok sekitar 85-90 
persen minyak nabati dunia. Menurut data 
USDA (2021) dan Oil World (2020) 
menunjukkan bahwa pertumbuhan luas area 
keempat tanaman minyak nabati utama 
dunia tersebut mengalami pertumbuhan 
relatif cepat dalam kurun waktu 20 tahun 
terakhir. 

Selama periode tahun 2000-2020, luas 
area tanaman kedelai meningkat dari 75.5 
juta hektar menjadi 127 juta hektar. Luas 
tanaman rapeseed juga mengalami 
peningkatan dari 24.7 juta hektar menjadi 
35.5 juta hektar. Disusul kemudian dengan 
peningkatan luas area tanaman bunga 
matahari yakni dari 19.7 juta hektar menjadi 
27.6 juta ha. Sementara itu, luas area 
perkebunan kelapa sawit juga meningkat 
namun tidak terlalu signifikan yakni dari 
dari 10 juta hektar hanya menjadi 24 juta 
hektar.  

Ekspansi areal keempat tanaman 
minyak nabati dunia tersebut menunjukkan 
bahwa ekspansi tanaman kedelai dunia lebih 
dari 5 kali lipat lebih besar dari kelapa sawit 
dunia. Sementara ekspansi tanaman 
rapeseed dunia hampir 1.5 kali lipat lebih 
besar dari kelapa sawit dunia. Sedangkan 
ekspansi tanaman bunga matahari dunia 
sekitar 1.2 kali lipat lebih besar dari kelapa 
sawit dunia. 

http://et.al/
http://et.al/
http://et.al/
http://et.al/
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Dengan berbagai definisi deforestasi 
yang dianut masing-masing negara, sulit 
untuk tidak menyatakan bahwa ekspansi 
keempat tanaman minyak nabati tersebut 
terkait dengan deforestasi. Hal ini 
berimplikasi pada tidak terungkapnya fakta 
terkait tanaman kedelai, rapeseed dan bunga 
matahari lebih banyak melakukan 
deforestasi, sedangkan deforestasi akibat 
pengembangan perkebunan kelapa sawit 
lebih sedikit. 

Untuk mengetahui jenis tanaman 
minyak nabati mana yang paling hemat 

deforestasi dalam menghasilkan minyak 
nabati, perlu didiskusikan hasilnya yaitu 
minyak nabati. Berdasarkan data produksi 
minyak nabati dunia tahun 2020 (USDA, 
2021), produksi minyak kedelai sebesar 58.7 
juta ton, minyak rapeseed sebesar 27.3 juta 
ton, minyak biji bunga matahari sebesar 21.5 
juta ton dan minyak sawit sebesar 83.5 juta 
ton. Dengan luas areal yang telah disebutkan 
diatas menunjukkan bahwa terjadi 
perbedaan produktivitas minyak per hektar 
untuk masing-masing tanaman minyak 
nabati tersebut (Gambar 1).  

 
Gambar 1. Perbandingan Produktivitas 4 Minyak Nabati Utama (Sumber : Oil World, 2018) 

 
Produktivitas kelapa sawit (CPO + 

CPKO) mencapai 4.3 ton per hektar. 
Sementara produktivitas rapeseed, bunga 
matahari dan kedelai untuk menghasilkan 
satu ton minyak nabatinya berturut-turut 
hanya 0.7 ton per hektar, 0.52 ton per hektar 
dan 0.45 ton per hektar. Hal ini 
menunjukkan bahwa produktivitas minyak 
kelapa sawit hampir 10 kali lipat lebih tinggi 
dibandingkan produktivitas minyak kedelai, 
lebih 8 kali lipat lebih tinggi dari 
produktivitas minyak biji bunga matahari 
dan lebih 6 kali lipat lebih tinggi dari 
produktivitas minyak rapeseed.  

Data-data diatas menunjukkan bahwa 
kelapa sawit adalah tanaman minyak nabati 
dunia yang paling hemat menggunakan 
lahan atau hemat deforestasi. Sedangkan 

tanaman kedelai, rapeseed dan bunga 
matahari adalah tanaman minyak nabati 
yang lebih boros dalam penggunaan lahan 
atau boros deforestasi. 

Kehadiran minyak sawit sebagai minyak 
nabati utama dunia yang paling hemat dalam 
penggunaan lahan, berarti juga bahwa 
masyarakat dunia telah menghemat 
deforestasi dalam produksi minyak nabati. 
Terkait seberapa besar penghematan 
deforestasi akibat kehadiran minyak sawit 
sebagai sumber minyak nabati dunia 
ditunjukkan pada Tabel 1. Dilihat dari selisih 
dua skenario yakni Skenario S0 (Dunia 
dengan Sawit) dan S1 (Dunia tanpa Sawit). 
Perbedaan luas area S1-S0 merupakan 
penghematan deforestasi (Tabel 1). 
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Tabel 1. Penghematan Deforestasi Dunia Akibat Kehadiran Minyak Sawit  

Uraian 
Dunia dengan 

Sawit (S0) 
Dunia tanpa 
Sawit (S0) 

Tambahan 
Deforestasi 

 Tanaman (juta ha)  

 Kedelai         127.0            239.0            112  

 Rapeseed           35.5              65.5              30  

 Bunga Matahari           27.6              52.6              25  

 Kelapa Sawit          24.0                 -                 -  

 Total         214.1         357.1         167.0  

 Produksi minyak nabati (juta ton)            191            191    

 
Dunia dengan Sawit (S0) adalah kondisi 

aktual tahun 2020 dimana total luas area 
keempat tanaman minyak nabati dunia 
adalah seluas 214.1 juta hektar dengan 
produksi total minyak nabati sebesar 191 
juta ton. Sementara itu, Dunia Tanpa Sawit 
(S1) adalah kondisi skenario jika minyak 
sawit tidak ada. Untuk mencapai produksi 
minyak nabati dunia sebesar 191 juta ton 
pada skenario S1, maka masyarakat dunia 
harus memenuhinya secara proporsional 
dari 54 persen minyak kedelai, 25 persen 
dari minyak rapeseed dan 21 persen dari 
minyak biji bunga matahari. 

Dengan skenario S1 tersebut, terjadi 
eskpansi kebun kedelai dunia yang 
mengalami peningkatan dari 127 juta hektar 
menjadi 239 juta hektar, luas areal tanaman 
rapeseed dunia juga mengalami peningkatan 
dari 35.5 juta hektar menjadi 65.5 juta 
hektar; dan luas areal tanaman bunga 
matahari juga mengalami peningakatan dari 
27.6 juta hektar menjadi 52.6 juta hektar. 

Selisih antara skenario S1 dengan S0 
merupakan tambahan deforestasi dunia 
akibat dari kondisi seandainya minyak sawit 
tidak ada. Luas tambahan tanaman dunia 
tersebut adalah 167 juta hektar, yakni 112 
juta hektar untuk tambahan ekspansi 
tanaman kedelai, 30 juta hektar untuk 
tambahan ekspansi tanaman rapeseed dan 
25 juta hektar untuk tambahan ekspansi 
tanaman bunga matahari. 

Dengan demikian sangat jelas bahwa 
jika minyak sawit dunia tidak ada, maka 
masyarakat produsen minyak kedelai, 
minyak rapeseed, dan minyak biji bunga 
matahari yang tersebar diberbagai negara 
harus melakukan tambahan deforestasi 
seluas 167 juta hektar. Bukankah 
menghilangkan minyak sawit sama artinya 
memicu deforestasi dunia yang lebih luas? 

Sebaliknya, mempromosikan minyak 
sawit sebagai minyak nabati dunia, justru 
akan menghemat deforestasi dunia. 
Seandainya produksi 191 juta ton minyak 
nabati dunia seluruhnya dihasilkan dari 
minyak sawit, maka luas kebun sawit dunia 
yang diperlukan hanya seluas 45 juta hektar 
saja. Artinya terjadi penghematan 
deforestasi dunia sebesar 169 juta hektar. 

 
 

ZERO DEFORESTASI DI MASA DEPAN, 
MUNGKINKAH ? 

Kebutuhan minyak nabati dunia di masa 
depan misalnya menuju tahun 2050 masih 
terus menunjukkan peningkatan sebagai 
dampak dari pertumbuhan penduduk 
maupun perkembangan ekonomi. Hal yang 
menarik untuk dibahas terkait prediksi 
tersebut adalah bisakah pemenuhan 
kebutuhan minyak nabati di masa depan 
dapat dilakukan tanpa terjadi deforestasi 
dunia? 

Pada asumsi yang berbeda Corley 
(2015) dan PASPI (2015) telah menyusun 
beberapa skenario untuk penyediaan 
minyak nabati dunia di masa depan. Kedua 
studi tersebut masih mentolerir terjadinya 
deforestasi untuk ekspansi tanaman minyak 
nabati dunia. Pada artikel ini, kami mencoba 
untuk menemukan skenario terbaik dalam 
rangka peningkatan produksi minyak nabati 
dunia tanpa deforestasi. 

Menurut data FAO-OECD (2015), 
konsumsi minyak nabati dunia adalah 
sekitar 19 kg per kapita. Sementara 
konsumsi minyak nabati EU telah mencapai 
24 kg/kapita, China sebesar 22 kg/kapita, 
Amerika Serikat sebesar 39 kg/kapita dan 
India masih sekitar 15 kg/kapita. Jika tahun 
2050 diasumsikan konsumsi minyak nabati 
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dunia adalah 26 kg/kapita, dengan perkiraan 
jumlah penduduk tahun 2050 sebesar 10 
miliar orang, maka menuju tahun 2050 

masyarakat dunia memerlukan 260 juta ton 
atau tambahan 70 juta ton dari produksi 
minyak nabati tahun 2020. 

 
 Tabel 2. Skenario Zero Deforestasi Dalam Produksi Minyak Nabati Dunia Menuju Tahun 2050 

Uraian BAU (S2) Zero Deforestation (S3) 

 Tanaman (juta ha)    

 Kedelai        180.0  127.0 

 Rapeseed           50.0  35.5 

 Bunga Matahari           39.0  27.6 

 Kelapa Sawit          34.0  24.0 

 Total         303.0  214.1 

 Produksi minyak nabati (juta ton)            260.0  260.0 

Note:  
S2 : Business as Usual menuju 2050 
S3 : Zero deforestasi + peningkatan produktivitas sawit menjadi 6.5 ton minyak per hektar 

menuju 2050 
 
Jika skenario S2 atau Business as Usual 

(BAU), keempat tanaman minyak nabati 
masih ekspansi secara proporsional untuk 
memenuhi pertumbuhan konsumsi minyak 
nabati menuju 2050. Sehingga selama 
periode tahun 2020-2050, terjadi 
peningkatan luas area kedelai masih dari 
127 juta hektar menjadi 180 juta hektar. 
Luas areal tanaman rapeseed juga 
mengalami peningkatan dari 35.5 juta hektar 
menjadi 50 juta hektar. Demikian juga luas 
areal tanaman bunga matahari juga 
meningkat dari 27.6 juta hektar menjadi 39 
juta hektar. Sedangkan luas areal kelapa 
sawit juga mengalami peningkatan, namun 
growth-nya relatif lebih kecil yakni dari 25 
juta hektar hanya menjadi 34 juta. 

Dengan kata lain, jika BAU berlangsung 
sampai tahun 2050 masih terjadi deforestasi 
seluas 89 juta hektar untuk ekspansi 
keempat tanaman minyak nabati dunia. Hal 
ini jelas bukan pilihan yang terbaik dari 
sudut pandang masyarakat dunia yang 
menghendaki tidak ada deforestasi. 

Namun, jika masyarakat dunia 
menghendaki tidak boleh ada lagi 
deforestasi dalam menghasilkan minyak 
nabati dunia (luas 4 tanaman minyak nabati 
tetap seluas 214 juta hektar sampai tahun 
2050), maka skenario 3 merupakan solusi 
terbaik untuk memenuhi pertumbuhan 
konsumsi minyak nabati menuju tahun 
2050. Dalam skenario tersebut, luas area 
keempat tanaman minyak nabati tetap, 

namun produktivitas kelapa sawit 
ditingkatkan dari 4.3 ton minyak per hektar 
pada tahun 2020 menjadi 6.5 ton minyak per 
hektan menuju tahun 2050. 

Ruang peningkatan produktivitas 
minyak sawit masih terbuka luas (Corley, 
1998). Rataan produktivitas perkebunan 
sawit dunia saat ini baru sekitar 4.3 ton 
minyak per hektare. Sedangkan potensi 
produktivitas varietas yang telah 
dikembangkan mencapai lebih dari 8 ton 
minyak per hektar. Perbaikan Good 
Agricultural Practices (GAP) atau kultur 
teknis dan replanting dengan menggunakan 
varietas bibit yang unggul menjadi upaya 
nyata dalam rangka mencapai tingkat 
produktivitas sebesar 6.5 ton minyak per 
hektar menuju tahun 2050. 

Produktivitas tanaman kedelai, 
rapeseed maupun bunga matahari tentu 
masih dapat ditingkatkan meskipun hasilnya 
tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, 
dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak 
nabati dunia menuju tahun 2050, ketiga 
tanaman minyak nabati tersebut tidak bisa 
diandalkan sebagai sumber pertumbuhan 
produksi minyak nabati dunia di masa 
depan. 

Dengan demikian, untuk memenuhi 
kebutuhan minyak nabati menuju 2050 yang 
dilakukan tanpa deforestasi, maka upaya 
yang dapat dilakukan melalui peningkatan 
produktivitas perkebunan sawit dunia. 
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Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan 
peran dan kerja sama internasional.  
 
 

KESIMPULAN 

Kelapa sawit merupakan tanaman 
minyak nabati paling efisien dalam 
penggunaan lahan atau dapat dikatakan juga 
sebagai tanaman minyak nabati yang hemat 
deforestasi. Produktivitas minyak sawit 
setiap hektar lahan mencapai 6-10 kali lipat 
lebih besar dari produktivitas tanaman 
kedelai, rapeseed dan bunga matahari dalam 
menghasilkan satu ton minyak nabati. Hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil simulasi 
yang menunjukkan kehadiran minyak sawit 
telah menghemat deforestasi dunia seluas 
167 juta hektar dalam rangka menyediakan 
minyak nabati dunia dengan volume sebesar 
191 juta ton pada tahun 2020. 

Untuk memenuhi kebutuhan minyak 
nabati menuju 2050 dengan tanpa 
menyebabkan deforestasi, maka hanya 
solusi yang terbaik adalah peningkatan 
produktivitas minyak sawit dari 4.3 ton per 
hektan tahun 2020 menjadi 6.5 ton per 
hektar menuju tahun 2050. 
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