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RESUME 
 

Ekspansi perkebunan sawit yang relatif cepat dalam periode 20 tahun terakhir sering dituding berdampak pada 
biodiversity loss. Isu ini juga telah menjadi salah satu argumen pembenaran proteksi perdagangan minyak sawit 
secara internasional hingga memunculkan gerakan/kampanye “No Palm Oil” atau “Palm Oil Free”. Apakah 
pandangan atau gerakan/kampanye tersebut memiliki argumen rasional? Studi Beyer et al., (2020) dan 
Beyer&Rademacher (2021) menunjukkan komparasi biodiversity loss global antar minyak nabati dengan 
membandingkan biodiversitas tutupan lahan antara sesudah dan sebelum dikonversi menjadi tanaman minyak 
nabati dengan mengukur indikator Species Richness Loss (SRL) per liter minyak yang dihasilkan sebagai ukuran 
biodiversity loss. Studi tersebut mengungkapkan bahwa SRL minyak sawit yang paling rendah. Artinya 
biodiversity loss dari produksi minyak sawit paling rendah dibandingkan minyak nabati lainnya. 
Gerakan/kampanye “No Palm Oil” atau “Palm Oil Free” justru memicu terjadinya biodiversity loss global yang 
lebih tinggi. Mengurangi konsumsi minyak sawit yang kemudian disubsitusi dengan meningkatkan konsumsi 
minyak nabati lainnya, sama artinya meningkatkan biodiversity loss secara global. 
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PENDAHULUAN 

 Empat sumber minyak nabati utama 
dunia yakni minyak kedelai, minyak 
rapeseed, minyak biji bunga matahari dan 
minyak sawit memiliki pangsa mencapai 85-
90 persen dari total produksi minyak nabati 
dunia. Berdasarkan data tahun 2020, luas 
kebun kedelai dunia mencapai 127 juta 
hektar, kebun rapeseed seluas 35.5 juta 
hektar, kebun bunga matahari seluar 27.3 
juta hektar dan kebun kelapa sawit seluas 24 
juta hektar (USDA, 2021).  

Perubahan penggunaan lahan (land use 
change) dari area penggunaan sebelumnya 
menjadi area produksi tanaman minyak 
nabati dapat dipastikan juga mengalami 
perubahan keanekaragaman 
hayati/biodiversitas (biodiversity). Oleh 
karena itu, perubahan biodiversitas dalam 
proses land use change pada ekosistem dunia 
merupakan hal yang lumrah terjadi.  

Ekspansi perkebunan sawit yang relatif 
cepat dalam periode 20 tahun terakhir sering 
dituding berdampak pada biodiversity loss 
(Fitzherbert et al., 2008; Koh and Wilcove, 
2008; Vijay et al., 2016; Qaim et al., 2020). Isu 
pengkaitan kebun sawit dengan biodiversity 
loss telah menjadi salah satu argumen 
pembenaran proteksi perdagangan minyak 
sawit secara internasional.  

Tudingan dampak biodiversity loss pada 
kebun sawit yang luasanya secara global 
justru paling sedikit dibandingkan dengan 
luas area minyak nabati lainnya seperti 
minyak biji bunga matahari, minyak rapeseed 
dan minyak kedelai menarik untuk 
didiskusikan. Apakah biodiversity loss pada 
kebun sawit lebih tinggi dibanding pada 
kebun kedelai, kebun rapeseed atau kebun 
bunga matahari?  

Terkait isu biodiversity loss bukan hanya 
sekadar tudingan, namun juga telah menjadi 
gerakan anti sawit “No Palm Oil” atau “Palm 
Oil Free”. Doktrin yang dikembangkan adalah 
bahwa menghentikan konsumsi minyak 
sawit secara internasional akan 
menghentikan biodiversity loss. Apakah 
pandangan tersebut memiliki argumen 
rasional yakni mampu membuat biodiversity 
loss makin menurun? 

Artikel ini akan mendiskusikan dua 
pertanyaan penting diatas terkait dengan 

perbandingan biodiversity loss pada minyak 
sawit dibandingkan dengan minyak kedelai, 
minyak rapeseed dan minyak biji bunga 
matahari.  

 
 

KOMPARASI BIODIVERSITY LOSS PADA 
MINYAK NABATI 

Perkebunan sawit dikembangkan di 
zona tropis yaitu zona permukaan bumi yang 
kaya sinar matahari dan air. Berbeda dengan 
tanaman minyak nabati utama lain (minyak 
kedelai, minyak rapeseed, minyak biji bunga 
matahari) yang berukuran relatif kecil dan 
tergolong tanaman setahun/musiman, 
kelapa sawit merupakan tanaman perenial 
yang memiliki ukuran relatif besar, tumbuh 
relatif cepat dan memiliki conopy cover 
mendekati 100 persen.  

Tanaman kelapa sawit ditanam dengan 
minimum tillage, minimum weeding, tidak ada 
ratoons, akan tumbuh dan berproduksi 
selama satu siklus (life span) yang panjang 
selama 25-30 tahun. Selain produk utama 
berupa minyak sawit, kelapa sawit juga 
memproduksi biomass yang cukup besar.  

Berdasarkan data USDA (2021) pada 
tahun 2020, produktivitas minyak sawit 
mencapai sekitar 4.4 ton per hektar. 
Sementara itu, produktivitas minyak kedelai 
hanya mencapai 0.47 ton per hektar, 
produktivitas minyak rapeseed sebesar 0.78 
ton per hektar dan produktivitas minyak biji 
bunga matahari sebesar 0.7 ton per hektar.  

Dengan karakteristik kebun sawit yang 
demikian, secara teoritis akan mendukung 
tumbuh berkembangnya biodiversitas 
kecuali mamalia besar. Pada saat land 
clearing atau penanaman mungkin sebagian 
biodiversitas fauna akan migrasi sebentar ke 
lokasi sekitar, namun beberapa waktu 
kemudian akan kembali ke kebun sawit.  

 Beyer et al., (2020) dan 
Beyer&Rademacher (2021) melakukan studi 
tentang komparasi biodiversity loss global 
antar minyak nabati dengan membandingkan 
biodiversitas tutupan lahan antara sesudah 
dan sebelum dikonversi menjadi tanaman 
minyak nabati. Studi tersebut mengukur 
indikator jejak (footprint) Species Richness 
Loss (SRL) per liter minyak yang dihasilkan 
sebagai ukuran biodiversity loss (Gambar 1). 
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Gambar 1. Komparasi Spices Richness Loss Antar Minyak Nabati (Beyer et al., 2020). 

 
Hasil studi menggunakan SRL minyak 

sawit sebagai pembanding dan 
mengungkapkan bahwa SRL minyak kedelai 
284 persen diatas SRL minyak sawit, SRL 
minyak rapeseed 79 persen diatas SRL 
minyak sawit dan SRL minyak biji bunga 
matahari 44 persen diatas SRL minyak sawit. 
Artinya dengan SRL sebagai indikator 
biodiversity loss menunjukkan bahwa minyak 
sawit adalah minyak nabati yang paling 
rendah biodiversity loss-nya. Sementara, 
minyak nabati yang paling besar biodiversity 
loss-nya adalah minyak kedelai.  

Hal yang menarik dari studi tersebut 
juga menunjukkan bahwa SRL masing-
masing negara produsen minyak nabati 
utama dunia juga berbeda-beda (Beyer and 
Rademacher, 2021). Untuk produsen minyak 
sawit, SRL di Indonesia, Malaysia dan 
Thailand lebih rendah dibandingkan dengan 
SRL minyak sawit di Nigeria. Untuk minyak 
kedelai, SRL Brazil dan Argentina jauh lebih 
tinggi dibandingkan SRL minyak kedelai 
Amerika Serikat dan India. Sementara untuk 
minyak rapeseed, SRL yang paling rendah di 
Kanada dan Jerman, sedangkan SRL minyak 
rapeseed tertinggi di India dan Australia. 
Untuk minyak biji bunga matahari, SRL 
terendah di Perancis dan Amerika Serikat.  
Kemudian disusul Rusia, Ukrania dan China.  
 
 
 
 
 

KAMPANYE “NO PALM OIL” PICU 
BIODIVERSITY LOSS 

 Hasil studi Beyer et al. (2020) untuk 
setiap liter minyak nabati, minyak sawit 
memiliki biodiversity loss paling rendah 
dibandingkan dengan sumber minyak nabati 
utama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 
jika biodiversity loss dunia menjadi 
pertimbangan penting dalam produksi dan 
konsumsi minyak nabati maka minyak sawit 
menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat 
dunia.  

Hasil studi ini juga seharusnya 
mengoreksi pandangan/persepsi negatif 
komunitas Uni Eropa terhadap minyak sawit 
yang dikaitkan dengan biodiversity loss 
(Salleh, 2021). Demikian juga dengan 
gerakan atau kampanye NGO “No Palm Oil” 
atau “Palm Oil Free” juga cenderung 
kontradiktif. Melarang atau mengurangi 
konsumsi minyak sawit dengan menggeser 
konsumsi masyarakat global pada minyak 
nabati lainnya justru menyebabkan 
biodiversity loss yang lebih tinggi. Hal ini 
menyesatkan dan merugikan masyarakat 
secara keseluruhan.  

Hasil studi tersebut juga searah dengan 
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. Penggantian minyak 
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sawit dengan minyak nabati lainnya akan 
menyebabkan eksploitasi lahan yang lebih 
besar dan mengancam biodiversitas. 

Hal yang perlu dijadikan gerakan 
internasional adalah mendorong 
peningkatan produktivitas seluruh minyak 
nabati utama dunia. Hasil studi Beyer dan 
Rademacher (2021) mengungkapkan bahwa 
jika produktivitas minyak nabati utama dunia 
ditingkatkan mendekati potensi (teoritis) 
produktivitasnya, maka dapat menurunkan 
biodiversity loss pada produksi minyak nabati 
tersebut. 

Peningkatan produktivitas akan 
menurunkan SRL minyak sawit sebesar 24 
persen dan menempatkan minyak sawit 
dengan skor SRL yang paling rendah 
dibandingkan SRL minyak nabati lainnya. 
Sementara itu, SRL minyak kedelai turun 
sebesar 23 persen, SRL minyak rapeseed 
turun sebesar 35 persen dan SRL minyak biji 
bunga matahari turun sebesar 37 persen. 
Dengan peningkatan produktivitas minyak 
tersebut, variasi SRL untuk setiap negara 
produsen minyak nabati akan makin kecil.  
 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan indikator Species Richness 
Loss (SRL) yang mengungkapkan bahwa 
minyak sawit adalah minyak nabati paling 
rendah biodiversitity loss-nya dibandingkan 
minyak nabati lainnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa bahwa minyak sawit lebih sustainable. 
Sedangkan minyak nabati paling tinggi 
biodiversity loss-nya adalah minyak kedelai.  

Gerakan atau kampanye “No Palm Oil” 
atau “Palm Oil Free” justru memicu terjadinya 
biodiversity loss global yang lebih tinggi. 
Mengurangi konsumsi minyak sawit yang 
kemudian disubsitusi dengan meningkatkan 
konsumsi minyak nabati lainnya, sama 
artinya meningkatkan biodiversity loss secara 
global. 

Studi tersebut juga menyarakan bahwa 
peningkatan produktivitas minyak nabati 
utama dunia dapat menurunkan beban 
biodiversity loss untuk setiap unit minyak 
nabati yang dikonsumsi. Oleh karena itu, 
peningkatan produktivitas perlu dijadikan 
gerakan bersama termasuk untuk 
melestarikan keanekaragaman 

hayati/biodiversitas atau menurunkan 
tingkat biodiversity loss. 
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