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RESUME 

 
Sebagai sektor ekonomi strategis, industri sawit memiliki potensi yang besar sebagai bagian dan solusi dari 
pencapaian SDGs baik pada level daerah, nasional maupun global. Salah satu tujuan SDGs yang dapat dicapai 
oleh industri sawit adalah “Decent Work and Economic Growth” (SDG-8). Kontribusi industri sawit SDG-8 tidak 
hanya terjadi di negara produsennya saja, tetapi juga turut dirasakan oleh negara importir/konsumen minyak 
sawit dunia. Melalui kegiatan hilirisasi minyak sawit (jalur oleofood, bioenergy, oleochemical) di negara-negara 
konsumen merupakan bagian dari share prosperity dan membagi “kue ekonomi” berupa kesempatan kerja, 
kesempatan berusaha dan penciptaan pendapatan (SDG-8), dari masyarakat produsen minyak sawit ke 
masyarakat konsumen minyak sawit.  Penciptaan lapangan pekerjaan atau decent work global yang diciptakan 
industri minyak sawit dunia mencapai sekitar 2.36 juta orang tahun 2015 serta terdistribusi dengan baik dan 
inklusif pada negara maju (Uni Eropa, Amerika) maupun negara berkembang (India, Pakistan, Bangladesh, 
China). Selain itu, kontribusi industri sawit pada peningkatan pendapatan atau economic growth dunia 
mencapai USD 32.8 milyar. Semakin besar dan intensif hilirisasi sawit di negara-negara konsumen sawit 
tersebut, maka decent work and economic growth yang tercipta semakin besar.   
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PENDAHULUAN 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah 
meluncurkan Sustainable Development Goals 
(SDGs) pada tahun 2015. SDGs merupakan 
platform baru pembangunan global dengan 
target periode pencapaian pada tahun 2015-
2030. Diharapkan semua stakeholder 
pembangunan global, termasuk siapapun 
dan dimana pun dengan perannya masing-
masing dapat menjadi bagian solusi dan 
berkontribusi terhadap tercapainya 17 
tujuan SDGs yang telah ditetapkan.  

Salah satu tujuan SDGs tersebut yang 
strategis adalah “Decent Work and Economic 
Growth” (SDG-8). Meskipun ketujuh belas 
tujuan SDGs memiliki peran yang penting 
masing-masing, namun SDG-8 memiliki 
posisi penting karena perannya sangat 
bekaitan erat dengan pencapaian banyak 
tujuan SDG lainnya seperti No Poverty (SDG-
1), Zero Hunger (SDG-2), Good Health and 
Wellbeing (SDG-3), Quality of Education 
(SDG-4), Clean Water and Sanitation (SDG-6), 
Affordable and Clean Energy (SDG-7), dan 
Reduced Inequality (SDG-10). Artinya 
pencapaian SDG-8 ini akan mempermudah 
terhadap pencapaian tujuan-tujuan SDGs 
lainnya.  

Industri sawit berpotensi berkontribusi 
pada pencapaian Decent Work and Economic 
Growth (SDG-8). Meskipun perkebunan 
sawit hanya berada hanya pada beberapa 
negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, 
namun produknya digunakan di seluruh 
dunia. Sehingga manfaatnya juga tidak hanya 
dinikmati oleh negara-negara produsen 
sawit, tetapi juga dinikmati oleh hampir 
seluruh negara/masyarakat dunia.  

Kontribusi industri sawit pada 
penciptaan lapangan pekerjaan dan 
pertumbuhan ekonomi (SDG-8) di negara 
produsen seperti Indonesia sudah banyak 
diungkapkan (World Growth, 2011; PASPI, 
2014.). Industri sawit sebagai industri yang 
outputnya digunakan secara internasional, 
juga melakukan sharing benefit ke negara 

lain. Tulisan dalam artikel ini akan 
mendiskusikan bagaimana industri sawit 
berkontribusi pada pencapaian SDG-8 pada 
level dunia yakni di negara-negara importir 
atau konsumen minyak sawit dunia.  
  
 

MINYAK SAWIT SEBAGAI MINYAK 
UTAMA DUNIA 

Diantara komoditas minyak nabati 
dunia, terdapat empat minyak nabati utama 
dunia dengan pangsa produksi mencapai 85-
90 persen dari produksi dunia. Top-4 
minyak nabati dunia tersebut adalah minyak 
sawit, minyak kedelai, minyak rapeseed dan 
minyak biji bunga matahari. Sejak tahun 
2002, produksi minyak sawit dunia telah 
melampaui produksi minyak kedelai dunia 
yang telah lebih dari 100 tahun menempati 
posisi nomor satu sebagai minyak nabati 
dunia (Gambar 1).  

Meskipun luas areal kelapa sawit paling 
paling rendah jika dibandingkan dengan luas 
areal ketiga minyak nabati dunia lainnya, 
namun produktivitas minyak per hektar dari 
kelapa sawit jauh lebih tinggi baik dari 
produktivitas diantara jenis minyak nabati 
dunia lainnya. Implikasinya pangsa minyak 
sawit mengalami peningkatan hingga 
berhasil mendominasi pasar minyak nabati 
dunia.  

Pangsa minyak sawit dalam Top-4 
minyak nabati dunia masih sekitar 28 persen 
pada tahun 1980, dan berhasil mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan menjadi 
sekitar 44 persen pada tahun 2020. Dengan 
memiliki pangsa pasar terbesar di pasar 
minyak nabati dunia tersebut, minyak sawit 
telah berhasil menjadi Top-one minyak 
nabati dunia. Bukan hanya produksinya 
terbesar, tetapi juga menjadi minyak nabati 
dengan volume perdagangan terbesar secara 
internasional dan paling banyak dikonsumsi 
oleh masyarakat global.  
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Gambar 1. Perkembangan Produksi Top-4 Minyak Nabati Utama Dunia (Sumber: USDA) 

 
Sebagian besar minyak sawit yang 

diekspor negara produsen minyak sawit 
dunia masih berupa minyak mentah (Crude 
Palm Oil-CPO, Crude Palm Kernel Oil-CPKO) 
dan produk antara (intermediate product). 
Kemudian oleh negara-negara konsumen 
(Europe Economics, 2014, 2016; Kojima, 
2016), minyak sawit impor tersebut 
selanjutnya diolah melalui proses 
industrialisasi (hilirisasi) baik sebagai bahan 
pangan (oleofood), bahan baku energi 
(bioenergy) dan bahan baku industri 
(oleochemical). 

Melalui jalur hilirisasi oleofood di 
negara konsumen minyak sawit tersebut, 
minyak sawit digunakan untuk 
menghasilkan produk jadi (final product) 
baik sebagai minyak goreng, margarin 
maupun sebagai specialty fat untuk industri 
makanan. Jalur hilirisasi bioenergy/biofuel, 
minyak sawit digunakan baik sebagai 
pembangkit energi listrik maupun sebagai 
biodiesel. Sedangkan melalui jalur hilirisasi 
oleokimia, minyak sawit diolah lebih lanjut 
untuk menghasilkan berbagai produk 
seperti produk biosurfaktan (deterjen, 

sabun, shampo), biolubrikan, personal care 
(make-up, kosmetik) dan lain- lain.  
  
 

KONTRIBUSI INDUSTRI SAWIT PADA 
PENCAPAIAN SDG-8 DI DUNIA 

Selain untuk menghasilkan produk jadi 
(final product) berbasis minyak sawit yang 
diperlukan dan digunakan oleh konsumen 
pada setiap negara, hilirisasi minyak sawit 
(jalur oleofood, bioenergy, oleochemical) di 
negara-negara konsumen juga dapat 
dipandang sebagai bagian dari share 
prosperity atau proses membagi “kue 
ekonomi”  antara negara produsen dengan 
negara konsumen minyak sawit, berupa 
kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan 
penciptaan pendapatan. 

Berdasarkan studi Europe Economic 
(2016) dan PASPI Monitor (2021a, 2021b) 
mengungkapkan bahwa dari hilirisasi 
minyak sawit diberbagai negara konsumen 
minyak sawit menciptakan kesempatan 
kerja sekitar 2.36 juta orang pada tahun 
2015 (Gambar 2).  
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Gambar 2. Besaran serta Distribusi Kesempatan Kerja (a) dan Income dari Hilirisasi (b) Minyak 

Sawit di Negara Konsumen Minyak sawit Dunia (Sumber: Europe Economic, 2016) 
 
Distribusi kesempatan kerja di negara 

importir/konsumen minyak sawit dunia 
tersebut terjadi di India (42 persen), China 
(29 persen), Afrika (7 persen), Pakistan dan 
Bangladesh (5 persen), EU-28 (3 persen), 
USA (2 persen) dan Rest of the World (13 
persen). Besarnya kesempatan kerja yang 
tercipta dari hilirisasi sawit di setiap negara 
tergantung pada volume konsumsi, teknologi 
dan kedalaman hilirisasinya (PASPI Monitor, 
2021a). Semakin besar volume konsumsi dan 
semakin dalam hilirisasi sawit di negara 
tersebut maka akan menciptakan 
kesempatan kerja yang lebih besar.  

Selain penciptaan kesempatan kerja, 
hilirisasi sawit di negara-negara konsumen 
minyak sawit dunia juga menciptakan 
pendapatan (income-generating) sekitar USD 
32.8 milyar. Distribusi penciptaan 
pendapatan tersebut terjadi di EU (18.7 
persen), China (17 persen), India (16.7 
persen), Afrika (13.5 persen), Pakistan dan 
Bangladesh (10.1 persen), USA (7.3 persen) 

dan Rest of the World (17 persen). Sama 
seperti kesempatan kerja, besar kecilnya 
pendapatan yang tercipta pada setiap negara 
konsumen sawit tergantung pada volume 
konsumsi minyak sawit, jalur dan 
keragaman hilirisasi, serta teknologi 
hilirisasi sawit (PASPI Monitor, 2021b). 
Hilirisasi yang beragam umumnya 
menghasilkan pendapatan yang lebih besar.  

 Hasil studi tersebut menunjukkan 
bahwa kesempatan kerja dan penciptaan 
pendapatan dari hilirisasi sawit dinikmati 
oleh seluruh masyarakat dunia yang 
mengkonsumsi minyak sawit, baik negara 
maju seperti EU-28 dan USA maupun negara 
berkembang seperti India, China, Afrika, 
Pakistan dan Bangladesh.  

Dengan kata lain, industri sawit tidak 
hanya menyumbang terciptanya lapangan 
pekerjaan dan pertumbuhan 
pendapatan/ekonomi (SDG-8) di negara-
negara produsen minyak sawit, namun juga 
berhasil mewujudkan SDG-8 melalui 

0

5

10

15

20

25

30

35

Kesempatan kerja
(juta orang)

Income
generating (USD

Miliar)

(a) Distribusi Kesempatan Kerja yang Tercipta 
oleh Industri Sawit pada Negara Importir 

India (42%)

China (29%)

EU-27 (3%)

United State (2%)

Pakistan + Bangladesh
(5%)

Africa (7%)

(b) Distribusi Income Generating Hilirisasi Minyak sawit 
Dunia Menurut Negara Importir 

India (16.7%)

China (17%)

EU-27 (18.7)

Pakistan + Bangkladesh
(10.1%)
United State (7.3%)

Africa (13.5%)



Kontribusi Industri Sawit pada Sdgs-8 “Decent Work and Economic Growth” pada Level Dunia 511 

@PASPI2021 

perkembangan hilirisasi di negara 
konsumen minyak sawit. Kontribusinya juga 
dirasakan oleh seluruh negara konsumen 
minyak sawit di dunia, dari negara-negara 
Uni Eropa dan Amerika hingga China, India 
dan negara lainnya.  

Kontribusi industri sawit pada 
pencapaian SDG-8 pada setiap negara di 
dunia, juga membuktikan bahwa industri 
sawit memiliki inklusifitas yang tinggi. 
Sektor atau industri yang inklusif 
merupakan salah satu cara menuju 
sustainable development (World Bank, 2012). 
Inklusifitas industri sawit tercermin dari 
“kue ekonomi” dari pertumbuhan industri 
sawit tidak hanya dinikmati masyarakat di 
negara produsen minyak sawit tetapi juga 
dinikmati seluruh masyarakat dunia. 

Kontribusi industri sawit pada decent 
work and economic growth level dunia juga 
merupakan bagian dari share prosperity. 
Pencapaian 17 SDGs merupakan suatu 
mekanisme untuk share prosperity lintas 
komunitas internasional (OECD, 2015). 
Selain melalui feeding the world dan 
biofuelling the world, industri sawit juga 
menciptakan dan membagi pendapatan ke 
seluruh masyarakat dunia melalui hilirisasi 
minyak sawit di negara-negara konsumen 
minyak sawit. Hal ini menunjukkan bahwa 
ungkapan “Sawit merupakan anugrah dari 
Tuhan Yang Maha Esa untuk Dunia melalui 
Indonesia” tidak terbantahkan lagi. 

  
 

KESIMPULAN 

Industri sawit berkontribusi pada 
pencapaian SDG-8 level dunia melalui 
penciptaan kesempatan kerja dan 
pendapatan akibat dari perkembangan 
hilirisasi minyak sawit di negara 
konsumen/importir minyak sawit dunia.  

Penciptaan lapangan pekerjaan atau 
decent work global yang diciptakan industri 
minyak sawit dunia mencapai sekitar 2.36 
juta orang tahun 2015 dan terdistribusi baik 
pada negara maju maupun negara 
berkembang. Semakin besar dan intensif 
hilirisasi sawit di negara-negara konsumen 
sawit tersebut, maka decent work yang 
tercipta semakin besar.  Selain itu, 
kontribusi industri sawit pada peningkatan 

pendapatan atau economic growth dunia 
pada tahun 2015 mencapai USD 32.8 milyar. 
Pendapatan tersebut tercipta dan 
terdistribusi mengikuti hilirisasi sawit di 
negara-negara konsumen minyak sawit 
dunia.  
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