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RESUME 
 

 
Indonesia sedang menghadapi dinamika kenaikkan harga minyak goreng yang cukup signifikan sejak lima bulan 
terakhir. “Bongkar pasang” kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah, namun kebijakan tersebut belum efektif 
untuk mengatasi mahalnya harga minyak goreng. Saat ini, pemerintah kembali menerapkan kebijakan DMO-DPO 
untuk CPO dengan tujuan untuk menstabilisasikan minyak goreng domestik baik dari volume ketersediaannya 
maupun harganya. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan bagian dari tata kelola industri sawit telah 
dijalankan sejak tahun 1970-an dan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan tantangan 
zaman. Implementasi dari berbagai rezim kebijakan sawit tersebut menimbulkan plus dan minus sehingga dapat 
diambil lesson learned atau pelajaran untuk membangun tata kelola industri sawit ke depan. Berdasarkan 
analisis historis rezim kebijakan sawit nasional yang juga didukung oleh data dan studi empiris menunjukkan 
bahwa dalam rangka menghadapi peningkatan harga minyak sawit dunia dan produk turunannya (misal minyak 
goreng), maka kombinasi kebijakan pungutan ekspor yang dikaitkan dengan hilirisasi sawit domestik melalui 
tiga jalur hilirisasi (oleofood complex, oleochemical complex dan biofuel complex) merupakan pilihan solusi 
terbaik. Jika pemerintah ingin harga minyak sawit dan minyak goreng lebih murah, maka kebijakan yang dapat 
dilakukan adalah dengan menaikkan sementara tarif pungutan ekspor. 
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PENDAHULUAN 

 Dalam lima bulan ini (Januari-Mei 
2022), Pemerintah Indonesia bergumul 
dalam pengelolaan industri minyak goreng di 
tengah kenaikan harga minyak sawit dunia 
yang signifikan. Berdasarkan data World 
Bank (2022), harga minyak sawit dunia 
mengalami peningkatan dari USD 537 per ton 
pada Januari 2019 menjadi USD 1,823 per ton 
pada bulan Maret 2022.  

Selama periode tersebut, pemerintah 
melakukan “bongkar pasang” kebijakan 
mulai dari kebijakan Satu Harga, Kebijakan 
Domestic Market Obligation (DPO) dan 
Domestic Price Obligation (DPO), Kebijakan 
Subsidi Minyak Goreng Curah, dan Bantuan 
Langsung Tunai Minyak Goreng (PASPI 
Monitor, 2022). Kelima kebijakan tersebut 
belum efektif mengatasi dinamika minyak 
goreng sehingga pemerintah kembali 
memberlakukan regulasi baru yakni 
Kebijakan Larangan Ekspor Sementara untuk 
CPO dan Bahan Baku Minyak Goreng yang 
berlaku sejak tanggal 28 April hingga 22 Mei 
2022. Pasca pencabutan kebijakan larangan 
ekspor tersebut, pemerintah kembali 
menerapkan kebijakan DMO dan DPO yang 
berlaku sejak tanggal 23 Mei 2022. 
Tujuannya diberlakukannya kembali 
kebijakan DMO-DPO untuk CPO adalah untuk 
menjaga stabilitas minyak goreng domestik.  

Upaya menjaga keseimbangan 
kepentingan domestik dan ekspor telah lama 
menjadi target tata kelola industri sawit 
Indonesia pasca era minyak kelapa (coconut 
oil). Sejak tahun 1970-an hingga saat ini, 
regim tata kelola perdagangan industri sawit 
telah mengalami perubahan sesuai dengan 
perkembangan dan tantangan zaman.  

Mulai dari rezim DMO dan DPO dengan 
orientasi industri sawit fokus untuk 
memenuhi kebutuhan pasar domestik. 
Kebijakan tersebut mengalami relaksasi 
orientasi ekspor namun tetap menjaga 
kebutuhan domestik melalui instrumen Pajak 
Ekspor. Selanjutnya kebijakan yang mulai 
berfokus untuk mengembangkan hilirisasi 
domestik untuk ekspor produk olahan 
dengan tetap memperhatikan kebutuhan 
domestik melalui instrumen Pungutan 
Ekspor.  

Tulisan dalam artikel ini akan 
mendiskusikan bagaimana evolusi rezim tata 

kelola industri sawit nasional untuk 
menyeimbangkan kepentingan domestik 
dengan ekspor sejak tahun 1970 hingga 
tahun 2021. Selanjutnya akan didiskusikan 
kembali lesson learned atau pelajaran apa 
yang dapat diambil untuk membangun tata 
kelola industri sawit ke depan.  
 
 

REZIM DMO DAN DPO 

 Sebelum tahun 1970, konsumsi minyak 
goreng di Indonesia masih didominasi 
penggunaan minyak goreng kelapa (Larson, 
1990; Idroes, 2001; Djunaedi dan Gonarsyah, 
2002; PASPI Monitor, 2021). Namun setelah 
tahun 1970, industri minyak goreng 
domestik mulai beralih dengan 
menggunakan Crude Palm Oil (CPO) sebagai 
bahan baku. Peralihan tersebut diakibatkan 
karena kekurangan kopra pada periode 
waktu tersebut.  

Sejak tahun 1971 hingga hari ini, 
terdapat tiga rezim kebijakan atau tata kelola 
industri minyak goreng di Indonesia yang 
bertujuan untuk stabilisasi minyak goreng 
domestik dan ekspor (Sipayung, 2018). 
Rezim Domestic Market Obligation (DMO) dan 
Domestic Price Obligation (DPO) yang 
berlangsung dalam periode tahun 1973-
1990. Kebijakan tersebut mewajibkan alokasi 
CPO yang dihasilkan BUMN (dulu bernama 
Perusahaan Perkebunan Negara, PNP) untuk 
dipasarkan ke pabrik minyak goreng 
domestik dengan harga yang ditetapkan 
pemerintah secara periodik. 

Pada periode tahun 1971-1994, sekitar 
50-80 persen produksi CPO nasional 
dihasilkan oleh BUMN (PNP). Selain itu pada 
periode tersebut, Bulog juga ditugaskan oleh 
pemerintah untuk menguasai distribusi CPO 
dan minyak goreng. Sehingga kebijakan DMO 
dan DPO pada periode tersebut dikontrol 
sepenuhnya oleh pemerintah baik pada sisi 
produksi maupun sisi distribusi CPO dan 
minyak goreng. 

Namun, apakah kebijakan DMO dan DPO 
tersebut berhasil dalam rangka stabilisasi 
minyak goreng domestik? Pertanyaan 
tersebut dapat dijawab dengan memaparkan 
dampak dari implementasi kebijakan DMO-
DPO yang berlaku di Indonesia pada periode 
tahun 1970-an hingga 1990-an. Berikut 
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empat dampak implementasi kebijakan 
DMO-DPO pada periode tersebut. 

Pertama, pangsa ekspor CPO mengalami 
penurunan sedangkan pangsa konsumsi 
domestik meningkat. Sebelum tahun 1978, 
sebagian besar produksi CPO Indonesia 
ditujukan untuk pasar ekspor namun pangsa 
ekspor berangsur mengalami penurunan 
setelah tahun 1978. Hal yang sama juga 
terjadi pada Palm Kernel Oil (PKO), dimana 
pangsa ekspor makin menurun dan pangsa 
untuk konsumsi domestik meningkat. 
Dengan kata lain, untuk pertama kali dalam 
sejarah Industri minyak sawit Indonesia 
terjadi perubahan orientasi pasar yang cukup 
signifikan yakni dari berorientasi ekspor 
(export orientation) menjadi berorientasi 
pada pasar domestik (domestic market 
orientation).  

Kedua, harga CPO aktual di pasar 
domestik pada umumnya diatas harga CPO 
penetapan pemerintah (harga maksimum) 
baik dalam rupiah maupun dalam dolar 
Amerika Serikat. Ketiga, terjadi disparitas 
harga CPO yang cukup besar antara pasar 
domestik (aktual) dengan harga ekspor (FOB 
Belawan). Hal ini mengindikasikan telah 
terjadinya penyelundupan (smuggling) dari 
pasar domestik ke pasar luar negeri. Kondisi 
ini mungkin terjadi karena adanya insentif 
yang cukup besar sebesar disparitas harga 
CPO antara harga yang ditetapkan 
pemerintah dengan harga ekspor. Volume 
CPO yang diselundupkan ke pasar luar negeri 
ini diperkirakan cukup besar karena harga 
yang terbentuk melalui mekanisme di pasar 
domestik (harga aktual) lebih tinggi 
dibandingkan harga yang ditetapkan 
pemerintah. 

Keempat, disparitas harga CPO yang 
cukup besar antara pasar ekspor (FOB 
Belawan) dengan pasar dunia (Rotterdam). 
Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan 
orientasi pasar domestik yang ditempuh 
pemerintah pada periode tersebut juga 
dimanfaatkan oleh para pedagang 
perantara/pembeli CPO dunia dengan cara 
menekan harga pembelian CPO dari 
Indonesia. Kebijakan orientasi pasar 
domestik tersebut dibaca oleh para pemain 
CPO dunia sebagai ketidakpastian supply CPO 
dari Indonesia sehingga direspons dengan 
cara menekan harga (manage risk). 

Kelima, harga minyak goreng di 
Indonesia mengalami fluktuasi selama 
periode tahun 1980-1994. Secara 
keseluruhan, rata-rata kenaikan harga 
minyak goreng di Indonesia selama kebijakan 
tersebut mencapai 6.4 persen, atau kurang 
lebih sama dengan laju inflasi selama periode 
tersebut. Dengan demikian, kebijakan 
tersebut dapat dikatakan gagal menjaga 
stabilitas minyak goreng di dalam negeri. 

Tomich dan Mawardi (1995) 
menganalisis dampak kebijakan tersebut 
selama periode tahun 1978-1987. Hasil studi 
tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan 
tersebut merugikan produsen dan konsumen. 
Kebijakan tersebut menciptakan proteksi 
nominal pada perkebunan kelapa sawit 
dengan proporsi hingga mencapai 9 persen. 
Sementara, konsumen minyak goreng 
membayar sekitar 6-12 persen di atas harga 
paritas impor minyak goreng. Selama periode 
1982-1987, total kerugian konsumen 
mencapai Rp 880 miliar dan kerugian 
produsen mencapai Rp. 387 miliar. Selain itu, 
Indonesia juga kehilangan kesempatan 
memperoleh devisa yang cukup besar dan 
kehilangan pasar di pasar dunia. 

 
 

REZIM PAJAK EKSPOR DAN 
PENGELOLAAN BUFFER STOCK 

Rezim ini berlangsung selama periode 
tahun 1992-2015 dengan berbagai variasi 
dalam implementasi kebijakannya. Pada 
rezim ini, terdapat tiga kebijakan penting 
yakni penerapan pajak ekspor bagi CPO dan 
produk turunannya, pengelolaan buffer stock 
CPO oleh Bulog, dan mewajibkan produksi 
CPO BUMN untuk memenuhi kebutuhan 
domestik dengan harga dibawah harga pasar. 

Penetapan besaran pajak ekspor pada 
awalnya dilakukan dengan 
mempertimbangkan harga CPO dunia. 
Pemerintah secara periodik menetapkan 
harga dasar (harga FOB CPO tidak dikenakan 
pajak ekspor) dan penetapan harga ekspor 
(harga FOB). Besaran pajak ekspor 
ditentukan dari selisih antara harga ekspor 
dengan harga dasar dikali besaran tarif.  

Formula pajak ekspor tersebut 
kemudian mengalami perubahan pada tahun 
1997 yakni menjadi ad valorem tax dan obyek 
pajak diperluas ke produk turunan minyak 
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sawit. Pajak ekspor CPO pernah mencapai 60 
persen pada saat krisis ekonomi 1998, 
kemudian mengalami penurunan menjadi 
hanya sebesar 3-5 persen dalam periode 
tahun 2001-2005.  

Tujuan utama implementasi kebijakan 
pajak ekspor pada periode tahun tersebut 
adalah untuk memastikan stabilisasi 
pengadaan dan harga minyak goreng 
domestik. Oleh karena itu, besaran pajak 
ekspor untuk produk turunan (seperti RBD 
Olein) lebih tinggi dibandingkan produk hulu 
(misal RBD Palm Oil maupun CPO). 

Dalam periode 2005-2015, kebijakan 
pajak ekspor tetap diberlakukan dan 
pengenaan tarif semakin diperluas ke produk 
turunan. Selanjutnya penetapan pajak ekspor 
sejak tahun 2011, sudah mulai 
mengakomodir upaya pengembangan 
hilirisasi sawit domestik dengan menarik 
pajak ekspor yang makin rendah pada 
produk yang lebih hilir.  

Apakah rezim pajak ekspor dapat 
dikatakan berhasil dalam stabilisasi minyak 
goreng domestik? Kebijakan pajak ekspor 
CPO dan produk turunannya selama periode 
tahun 2000-2008 menunjukkan bahwa harga 
FOB CPO dan harga pasar domestik 
cenderung mengalami kenaikan. Harga CPO 
domestik berada di bawah harga FOB dengan 
disparitas yang relatif bervariasi berkisar 5-
42 persen atau rata-rata disparitas sebesar 
17.5 persen. Proporsi disparitas tersebut 
lebih tinggi dibandingkan rata-rata pajak 
ekspor CPO dalam periode tahun 2000-2008 
yang berkisar 1.5-6.5 persen. 

Hal yang menarik adalah pangsa ekspor 
CPO Indonesia menunjukkan peningkatan 
dari sekitar 58 persen tahun 2000 menjadi 74 
persen tahun 2008, bahkan pernah mencapai 
78 persen pada tahun 2006. Meskipun secara 
absolut mengalami peningkatan, namun 
pangsa CPO untuk konsumsi domestik 
mengalami penurunan dari 42 persen 
menjadi 22 persen pada periode tersebut. 
Kondisi ini menunjukan bahwa kenaikan 
produksi CPO Indonesia sebagian besar 
ditujukan ke pasar ekspor. Meskipun 
pemerintah menerapkan pajak ekspor 
dengan tarif yang cenderung meningkat, 
namun produsen CPO masih lebih memilih 
menjual CPO ke pasar ekspor dengan 
konsekuensi membayar pajak ekspor 
daripada menjual ke pasar domestik.  

Lantas apakah kebijakan pajak ekspor 
CPO dapat dikatakan gagal? Jawaban atas 
pertanyaan tersebut tergantung dari 
indikator apa yang digunakan. Jika 
indikatornya adalah harga CPO domestik, 
kebijakan pajak ekspor tersebut berhasil 
karena harga CPO di pasar domestik lebih 
rendah (di bawah) harga ekspor CPO. 
Seandainya tidak ada pajak ekspor, maka 
harga CPO domestik akan mendekati harga 
ekspor atau sama dengan harga paritas 
ekspor. 

Hasil Studi Larson (1996) membuktikan 
bahwa penurunan nilai pendapatan usaha 
perkebunan kelapa sawit (termasuk 
perkebunan rakyat) lebih besar daripada 
nilai pajak ekspor yang diterima pemerintah 
ditambah dengan manfaat (consumer surplus) 
yang dinikmati konsumen minyak goreng di 
dalam negeri. Selain itu, nilai penurunan 
penerimaan ekspor akibat kebijakan tersebut 
jauh lebih besar daripada penerimaan 
pemerintah dari pajak ekspor. 

Dengan kata lain, implementasi 
kebijakan pajak ekspor secara keseluruhan 
menurunkan kesejahteraan masyarakat 
(worse-off). Manfaat (better-off) yang 
dinikmati oleh pemerintah dan konsumen 
lebih kecil (dalam ukuran moneter) 
dibandingkan dengan kerugian (worse-off) 
yang dialami oleh para pelaku perkebunan 
kelapa sawit termasuk perkebunan rakyat. 

 
 

REZIM BEA KELUAR, PUNGUTAN EKSPOR 
DAN HILIRISASI 

Rezim ini berlangsung sejak tahun 2015 
hingga saat ini. Tujuannya implementasi 
ketiga kebijakan tersebut adalah: (1) 
menjamin ketersediaan bahan baku minyak 
sawit bagi industri hilir domestik; (2) 
mengamankan pasokan dan harga minyak 
goreng di dalam negeri; dan (3) mendukung 
hilirisasi industri kelapa sawit. 

Untuk mendorong hilirisasi minyak 
sawit domestik, perubahan kebijakan 
perdagangan internasional dilakukan yakni 
dari kebijakan pajak ekspor menjadi 
kebijakan bea keluar (export duty) untuk CPO 
dan produk turunannya. Untuk mempercepat 
hilirisasi sawit, pemerintah Indonesia 
mengintegrasikan kebijakan bea keluar 
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dengan kebijakan pungutan ekspor (export 
levy) sejak tahun 2015. 

Tiga jalur hilirisasi sawit domestik 
dilaksanakan sejak tahun 2011 (Sipayung, 
2018, PASPI Monitor, 2021) meliputi jalur 
hilirisasi oleofood complex, jalur hilirisasi 
oleochemical complex dan jalur hilirisasi 
biofuel complex (termasuk mandatori 
biodiesel). Ketiga jalur hilirisasi sawit 
domestik tersebut dimaksudkan untuk 
peningkatan nilai tambah produk sawit di 
dalam negeri dan merubah komposisi ekspor 
sawit Indonesia. 

Kebijakan pungutan ekspor 
diberlakukan secara progressif, flexibel dan 
proporsional untuk mendukung hilirisasi 
domestik. Tarif pungutan ekspor bahan 
mentah (CPO) yang lebih tinggi dibandingkan 
tarif produk turunannya akan mendorong 
percepatan pengembangan hilirisasi sawit 
domestik. 

Tiga kombinasi kebijakan yang terdiri 
dari kebijakan pungutan ekspor, kebijakan 
hilirisasi tiga jalur dan kebijakan mandatori 
biodiesel merupakan suatu grand policy 
Indonesia untuk industrialisasi sawit. 
Kombinasi kebijakan tersebut juga 
mencerminkan tata kelola yang dijalankan 
oleh Indonesia sebagai “raja” sawit dunia. 
Lantas muncul pertanyaan kritis, apakah 
rezim pungutan ekspor dan hilirisasi berhasil 
menyeimbangkan kepentingan domestik 
dengan ekspor?  

Dengan kebijakan hilirisasi, 
konsumsi/penyerapan CPO pada industri 
hilir domestik mengalami peningkatan yang 
relatif cepat. Pada tahun 2015, volume CPO 
dan PKO yang diolah di dalam negeri baru 
mencapai 73 persen dari produksi CPO dan 
PKO nasional. Proporsi pengolahan CPO dan 
PKO di dalam negeri mengalami peningkatan 
menjadi menjadi 93 persen dari produksi 
CPO dan PKO nasional pada tahun 2021. 
Penggunaan terbesar konsumsi bahan baku 
(CPO+PKO) untuk penggunaan domestik 
yakni produk pangan sebesar 8.9 juta ton (49 
persen), kemudian industri biodiesel sebesar 
7.3 juta ton (40 persen) dan industri 
oleokimia sebesar 2.1 juta ton (11 persen). 

Data tersebut juga menunjukkan bahwa 
sebagian besar produk yang dihasilkan 
hilirisasi minyak kelapa sawit di dalam negeri 
sampai tahun 2021 adalah produk pangan. 
Peningkatan penggunaan CPO pada produk 

pangan berdampak pada meningkatnya 
ketersediaan minyak goreng sawit (dan 
produk oleofood lainnya) di dalam negeri. 
Produksi minyak goreng sawit meningkat 
dari 6.1 juta ton pada tahun 2015 menjadi 8.9 
juta ton pada tahun 2021. Produksi minyak 
goreng tersebut ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan domestik dan ekspor.  

Pada jalur hilirisasi oleochemical 
complex, produksi oleokimia dasar di 
Indonesia mengalami peningkatan dari 6.6 
juta ton menjadi 12.9 juta ton dalam periode 
2016-2020. Pertumbuhan yang impresif 
tersebut akibat peningkatan produksi Methyl 
ester dari sekitar 3 juta ton menjadi 8.59 juta 
ton pada periode tahun tersebut. 
Pertumbuhan industri oleokimia tersebut 
tidak dapat terlepas dari ekosistem hilirisasi 
sawit yang dibangun Pemerintah Indonesia 
sejak tahun 2011 (Sipayung, 2018; PASPI 
Monitor, 2021). 

Pada jalur hilirisasi biofuel complex, 
produksi biodiesel Indonesia mengalami 
peningkatan dari 1.7 juta kiloliter menjadi 8.9 
juta kiloliter pada periode tahun 2015-2021.  
Berdasarkan data APROBI tahun 2022, 
kapasitas terpasang pabrik biodiesel 
mencapai 17.14 juta kiloliter dengan jumlah 
pabrik biodiesel di Indonesia sebanyak 32 
perusahaan. Dengan kapasitas produksi 
biodiesel yang demikian, Indonesia tercatat 
sebagai top-3 negara produsen biodiesel 
terbesar dunia. 

Dengan hilirisasi sawit domestik yang 
konsisten dilakukan khususnya pada periode 
2015-2021, telah berhasil membawa 
perubahan komposisi ekspor minyak sawit 
Indonesia yang makin didominasi produk 
olahan. Komposisi ekspor minyak sawit 
Indonesia pada tahun 2015 terdiri dari 
minyak sawit mentah (CPO+CPKO) dengan 
pangsa sebesar 27 persen, kelompok produk 
olahan/processed (63 persen) dan produk 
akhir berbasis sawit atau Palm Oil-based Final 
Products (10 persen). Sementara itu, 
komposisi ekspor minyak sawit Indonesia 
pada tahun 2021 mengalami perubahan dan 
semakin didominasi oleh produk olahan 
dengan pangsa sebesar 80 persen kemudian 
diikuti oleh kelompok produk akhir (13 
persen), sedangkan pangsa ekspor CPO dan 
CPKO hanya sebesar 7 persen. Nilai ekspor 
minyak sawit dan produk turunan pada 
tahun 2021 mencapai USD 36.2 milyar dan 
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pungutan ekspor sebesar Rp. 71 Triliyun. 
Angka tersebut tercatat sebagai rekor 
tertinggi dalam sejarah (PASPI Monitor, 
2022).  

Bagaimana dengan stabilisasi minyak 
goreng domestik? Peningkatan produksi 
minyak goreng domestik tersebut 
mencerminkan peningkatan ketersediaan 
minyak goreng domestik. Hal ini dikonfirmasi 
juga dengan peningkatan konsumsi minyak 
goreng domestik dari 10.7 kg per kapita pada 
tahun 2000 menjadi 19.7 kg per kapita pada 
tahun 2020 (PASPI Monitor, 2021).  

Kombinasi kebijakan pungutan ekspor 
dan hilirisasi domestik juga membuat harga 
minyak goreng domestik lebih murah 
dibandingkan harga internasional. Selama 
tahun 2021, harga rata-rata RBD Olein dunia 
(FOB Belawan) mencapai sekitar USD 1,133 
per ton. Sedangkan harga minyak goreng 
curah dalam negeri hanya sebesar USD 1,048 
per ton atau lebih rendah 7 persen dari harga 
RBD Olein dunia. Harga minyak goreng 
kemasan sederhana dalam negeri di 
Indonesia sebesar USD 1,105 per ton atau 
lebih rendah 2 persen dibandingkan harga 
dunia. Artinya adanya pungutan ekspor 
minyak sawit dan turunannya dapat 
membuat harga minyak goreng domestik 
lebih rendah dibandingkan harga dunia.  

Demikian juga pada periode Januari-
April 2022, dimana rata-rata harga RBD Olein 
dunia mencapai USD 1,576 per ton. 
Sementara itu, rataan harga minyak goreng 
curah di dalam negeri sebesar USD 1,295 per 
ton atau sekitar 18 persen lebih rendah dari 
harga dunia. Bahkan dibandingkan dengan 
harga minyak goreng kemasan dalam negeri 
di Indonesia yakni sebesar USD 1,498 per ton 
dan minyak goreng kemasan premium USD 
1,558 per ton, menunjukkan harga dalam 
negeri masih lebih rendah sekitar 1-5 persen 
dari harga dunia.  

Bukti empiris di atas menunjukkan 
bahwa kombinasi kebijakan pungutan ekspor 
yang ditujukan untuk menyukseskan ketiga 
jalur hilirisasi sawit domestik tampaknya 
dapat menyeimbangkan kepentingan 
domestik (stabilisasi minyak goreng dan 
mendorong hilirisasi domestik) dan 
kepentingan ekspor (devisa dan penerimaan 
pemerintah). Terkait harga minyak goreng 
domestik, meskipun cenderung meningkat 
namun peningkatan harga tersebut 

mengikuti kenaikan harga minyak sawit 
dunia. Terbukti dari harga minyak goreng 
domestik di Indonesia lebih murah 
dibandingkan dengan harga minyak goreng 
dunia. Hal ini juga berarti jika pemerintah 
ingin harga minyak sawit domestik lebih 
murah dari harga dunia, maka kebijakan yang 
diimplementasikan adalah dengan 
menaikkan tarif pungutan ekspor sementara. 

  
 

KESIMPULAN 

Rezim kebijakan DMO dan DPO pada 
periode 1971-1990 diberlakukan dengan 
kontrol penuh dari Pemerintah Indonesia, 
terbukti tidak dapat menyeimbangkan 
kepentingan domestik dan ekspor. Selain 
menciptakan black market dan 
penyelundupan, Indonesia juga kehilangan 
devisa dan pasar ekspor.  

Rezim kebijakan pajak ekspor yang 
diberlakukan pemerintah sejak tahun 1991 
sampai tahun 2015 telah berhasil membuat 
harga CPO dan RBD Olein lebih murah, 
namun juga mendorong penyeludupan. 
Selain itu, kebijakan tersebut juga kurang 
efektif dalam mendorong hilirisasi domestik 
dan menurunkan devisa.  

Sementara itu, rezim kebijakan 
pungutan ekspor yang didesain untuk 
mendukung hilirisasi sawit domestik terbukti 
mampu menyeimbangkan antara 
kepentingan domestik (stabilisasi minyak 
goreng dan pendalaman hilirisasi domestik) 
dengan kepentingan ekspor (devisa dan 
penerimaan pemerintah). Implementasi 
kebijakan tersebut juga mampu 
meningkatkan produksi minyak goreng 
meningkat sehingga harganya di pasar 
domestik juga lebih murah dibandingkan 
harga minyak goreng dunia.  

Dalam rangka menghadapi harga minyak 
sawit dunia yang meningkat, maka kombinasi 
kebijakan pungutan ekspor yang dikaitkan 
dengan hilirisasi sawit domestik melalui tiga 
jalur hilirisasi (oleofood complex, 
oleochemical complex dan biofuel complex) 
merupakan pilihan yang optimal. Jika 
pemerintah ingin harga minyak goreng lebih 
murah, maka kebijakan yang dapat dilakukan 
adalah dengan menaikkan sementara tarif 
pungutan ekspor.  
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