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BAB I. 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Kelapa sawit dan produk turunannya merupakan salah satu komoditi 

andalan untuk meningkatkan pendapatan nasional sejumlah negara seperti Malaysia 

dan Indonesia. Dimana kelapa sawit dan produk turunannya diperdagangkan oleh 

negara-negara. Hal ini dilakukan dengan mengolah buah kelapa sawit menjadi 

minyak kelapa sawit yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. 

Salah satunya dimanfaatkan untuk diolah menjadi minyak goreng, bahan 

pembuatan mentega yang dipergunakan oleh berbagai kalangan mulai dari para 

perumah tangga/ kalangan sendiri, pebisnis (restoran) ataupun industri- industri 

pengolahan makanan untuk memasak.  

Minyak kelapa sawit juga merupakan salah satu campuran untuk bahan 

bakar biodiesel bagi mesin-mesin besar seperti kendaraan pertambangan, mesin 

pembangkit listrik yang dinilai jika menggunakan campuran dari minyak kelapa 

sawit akan lebih ramah lingkungan. Minyak kelapa sawit juga diolah sebagai 

pelumas pendamping oli pada mesin, bahan pembuatan pomade, bahan baku 

pembuatan cat, bahkan ampas dari kelapa sawit itu sendiri masih dapat diolah 

menjadi pupuk.1  

Dari manfaat-manfaat minyak kelapa sawit, terlihat bahwa minyak kelapa 

sawit memiliki nilai konsumsi yang tinggi karena digunakan oleh masyarakat untuk 

                                                             
1 Anonim. “15 Manfaat Kelapa Sawit Bagi Kehidupan Manusia”. Tersedia di 

https://www.google.co.id/amp/s/manfaat.co.id/manfaat-kelapa-sawit/amp; Internet; Diakses pada 
26 Februari 2019. 
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berbagai kebutuhan baik pangan maupun non pangan bagi banyak negara. 

Kebutuhan akan minyak kelapa sawit ini menjadikan minyak kelapa sawit aspek 

perdagangan yang strategis. Hal ini dapat terlihat dalam tabel dibawah ini yang 

menunjukkan minyak kelapa sawit adalah jenis minyak nabati yang dikonsumsi 

terbesar oleh dunia dari 9 jenis minyak nabati lainnya. Dimana jumlah konsumsi 

minyak kelapa sawit di tahun 2013-2014 adalah senilai 57.52 juta ton, yang sampai 

dengan tahun 2018-2019 nilai konsumsinya terus mengalami peningkatan dengan 

nilai 69.57 juta ton. Dari nilai konsumsi ini, negara Indonesia, Malaysia, Thailand, 

Kolombia dan Nigeria merupakan 5 negara produsen minyak kelapa sawit terbesar2. 

Tabel 1 Nilai Konsumsi Minyak Nabati Dunia 

Sumber: Statistica.com 

                                                             
2 Benjamin E. Sawe. "Top Palm Oil Producing Countries In The World." Tersedia di 

https://www.worldatlas.com/articles/top-palm-oil-producing-countries-in-the-world.html; Internet; 
Diakses pada 17 September 2019. 

No Oil 
2013-2014 

(In million tons) 

2018-2019 
(In million tons) 

1 Palm Oil 57.52 69.57 
2 Soy Bean Oil 45.27 57.05 
3 Rapeseed Oil 26.17 27.83 
4 Sunflowerseed Oil 14.14 17.75 
5 Palm Kennel Oil 6.58 7.97 
6 Peanut Oil 5.68 5.53 
7 Cottonseed Oil 5.09 5.15 
8 Coconut Oil 3.34 3.41 
9 Olive Oil 2.97 3.07 

Total 166.76 197,33 
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Indonesia merupakan negara kepulauan dengan total luas wilayah daratan 

sebesar 1.811.569 km3 dan perairan 93.000 km3.3 Indonesia memiliki iklim tropis 

dan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, diantaranya adalah tanaman 

kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi salah satu hasil perkebunan yang 

diperdagangkan Indonesia diwilayah domestik maupun diwilayah Internasional 

dengan negara–negara lain. Kelapa sawit juga merupakan komoditi utama andalan 

Indonesia dengan posisi Indonesia sebagai eksportir kelapa sawit terbesar di dunia.  

Luas wilayah perkebunan kelapa sawit sendiri di Indonesia mengalami 

peningkatan. Hal ini ditunjukan oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari 

data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan luas lahan perkebunan sawit pada 

2016 adalah sebesar 11.914.499 ha. Lalu mengalami peningkatan di mana di tahun 

2017, luas lahan kelapa sawit terhitung mencapai 12.307.677 ha4 Produksi kelapa 

sawit yang dilakukan Indonesia berasal dari perusahaan perkebunan negara sebesar 

5.40%, perusahaan perkebunan swasta 57,70%, dan hasil perkebunan rakyat 

36,90%.5  

                                                             
3 Central Intelligence Agency. “The World Factbook”. Tersedia di 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html; Internet; Diakses pada 
26 Februari 2019.   

4 Direktorat Jenderal Perkebunan. “Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Kelapa 
Sawit”.   2017. Tersedia di 
http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-Sawit-2015-
2017.pdf; Internet; hal 11-12 . Diakses pada 26 Februari 2019. 

5 Anonim. “Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit”. 14 Maret 2018. 
https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/kajian-sistem-tata-kelola-komoditas-kelapa-sawit; Internet; 
Diakses pada 20 Februari 2019. 
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Indonesia secara khusus didalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya 

maupun pemerintahan yang sekarang memberikan perhatian yang besar terhadap 

upaya meningkatkan kapasitas industri sawit. Hal ini melihat manfaat kelapa sawit 

yang dipergunakan dalam banyak aspek. Selain itu juga karena melihat besarnya 

kebutuhan-kebutuhan negara akan minyak kelapa sawit mengingat minyak kelapa 

sawit juga merupakan salah satu jenis minyak nabati yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan baku campuran biodiesel yang akan lebih ramah lingkungan 

(biofuels). Dari hal ini menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit memiliki nilai 

potensi permintaan yang akan terus meningkat kedepannya.   

Negara-negara di kawasan Asia adalah destinasi ekspor minyak kelapa 

sawit terbesar Indonesia. Uni Eropa adalah destinasi ekspor minyak kelapa sawit 

terbesar kedua Indonesia setelah kawasan Asia. Selain itu, Indonesia juga 

mengekspor minyak kelapa sawit ke negara-negara kawasan Afrika, Amerika dan 

Oceania. Di Uni Eropa, Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa 

sawit dengan nilai 47% dari total impor minyak kelapa sawit Uni Eropa6. Minyak 

kelapa sawit di kawasan Uni Eropa dipergunakan untuk bahan pembuatan produk 

kebutuhan sehari-hari seperti margarin, roti, coklat, dan manisan. Selain itu minyak 

kelapa sawit di kawasan Uni Eropa dipergunakan untuk bahan pembuatan produk 

non makanan seperti kosmetik, sabun dan lilin. Di kawasan Uni Eropa, banyak 

produk yang dapat ditemukan di supermarket yang dibuat dengan minyak kelapa 

                                                             
6 European External Action Service. “Palm Oil Facts & Figures on Trade and 

Sustainability”. 21 Maret 2019. Tersedia di https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/fspo-
01_palm_oil_20190321_en.pdf; Internet; Diakses pada 10 September 2019. 
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sawit. Minyak kelapa sawit juga dipergunakan di Uni Eropa sebagai bahan untuk 

membuat biofuels. Dari hal ini terlihat bahwa minyak kelapa sawit merupakan salah 

satu kebutuhan penting dan dipergunakan oleh orang banyak termasuk di Uni 

Eropa7.  

 Biofuels adalah setiap bahan bakar padatan, gas, atau cairan yang dihasikan 

dari bahan organik. Biofuels ini didapatkan dari pengolahan bahan limbah organik 

kering rumah tangga, pertanian ataupun industri. Limbah organik basah seperti 

kotoran hewan juga dapat digunakan sebagai bahan biofuels. Hasil hutan seperti 

kelapa sawit yang diolah menjadi minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi 

biodiesel minyak kelapa sawit.8 Hal ini juga yang menyebabkan peningkatan 

kebutuhan minyak kelapa sawit di kawasan Uni Eropa sehingga nilai impor minyak 

kelapa sawit yang berasal dari Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan.  

Namun pada kenyataanya, perdagangan minyak kelapa sawit antara 

Indonesia dan Uni Eropa kini mengalami masalah. Hal ini karena aspek lingkungan 

terkait biofuels yang sangat diperhatikan. Hal ini dipertegas dengan adanya regulasi 

dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Regulasi tersebut adalah Renewable 

Energy Directive (RED) atau DIRECTIVE 2009/28/EC yang dibentuk pada 23 

April 2009. RED adalah sebuah kumpulan regulasi yang dibuat oleh Dewan dan 

                                                             
7 European Palm Oil Alliance. “Palm Oil Uses”. Tersedia di 

https://www.palmoilandfood.eu/en/palm-oil-uses; Internet; Diakses pada 26 Februari 2019. 

8 Samhis Setiawan. “Penjelasan Energi Biofuels Serta Jenis – Jenisnya”. 5 Januari 2019. 
Tersedia di https://www.gurupendidikan.co.id/penjelasan-energi-biofuel-serta-jenis-jenisnya/; 
Internet; Diakses pada 26 Februari 2019. 



 

6 

 

Parlemen Uni Eropa dalam rangka promosi penggunaan energi yang berdasarkan 

sumber–sumber terbarukan. Dalam pada pasal 3 dijelaskan bahwa regulasi 

penggunaan sumber daya terbarukan pada energi bersifat wajib bagi setiap negara 

anggota Uni Eropa.  

Di dalam RED juga diatur mengenai kriteria biofuels yang dapat digunakan 

oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Salah satunya adalah memerhatikan bahan 

yang dipergunakan untuk biofuels dan lahan yang dipergunakan untuk 

menghasilkan bahan tersebut dalam biofuels ramah lingkungan.9 Uni Eropa 

menganggap minyak kelapa sawit asal Indonesia tidak memenuhi kriteria seperti 

yang dicantumkan dalam regulasi RED karena tidak ramah lingkungan. Selain 

regulasi RED, di Uni Eropa berbagai gerakan mengkampanyekan negatif minyak 

kelapa sawit terus terjadi10.  Hal ini membuat minyak kelapa sawit Indonesia 

mengalami hambatan perdagangan dalam memasuki pasar Uni Eropa.  

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai kepentingan 

Indonesia dan Uni Eropa dalam hambatan perdagangan minyak kelapa sawit. 

Penulis juga ingin mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah 

Indonesia dalam menghadapi masalah ini dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal 

ini mengingat minyak kelapa sawit merupakan hasil hutan yang menjadi salah satu 

komoditi ekspor andalan Indonesia. Dimana dari ragam pemanfaatan kelapa sawit 

                                                             
9 EUR Lex. “Document 32009L0028”. 23 April 2009. Tersedia di https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028; Internet; Diakses pada 26 
Februari 2019. 

10 GAPKI. “Presiden RI: Lawan Kampanye Hitam Sawit oleh Eropa”. 2017. Tersedia di 
https://gapki.id/news/3691/presiden-ri-lawan-kampanye-hitam-sawit-oleh-eropa; Internet; Diakses 
pada 18 September 2019. 



 

7 

 

dan data konsumsi minyak nabati dunia yang menunjukkan minyak kelapa sawit 

adalah minyak nabati yang dikonsumsi terbesar dibanding jenis minyak nabati 

lainnya dan jumlah konsumsi yang terus meningkat ini dapat mendorong 

peningkatan perekonomian Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi pemerintah sebagai bahan kajian mengevaluasi pengupayaan yang telah 

dilakukan dan mempertimbangkan langkah selanjutnya.  

I.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan topik penelitian penulis mengenai Upaya Indonesia dalam 

menghadapi hambatan perdagangan minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa yang 

akan penulis kaji, pertanyaan penelitian yang penulis ajukan yaitu: 

1. Apa kepentingan Indonesia dan Uni Eropa dalam hambatan perdagangan 

minyak kelapa sawit? 

2.  Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan 

hambatan perdagangan minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan topik mengenai Upaya Indonesia dalam menghadapi hambatan 

perdagangan minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa yang akan penulis kaji, penulis 

memiliki tujuan dari penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui masalah dalam perdagangan minyak kelapa sawit antara 

Indonesia dan Uni Eropa 

2. Untuk mengetahui kepentingan Indonesia dan Uni Eropa dalam hambatan 

perdagangan minyak kelapa  
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3. Untuk mengetahui secara jelas bentuk dan proses perkembangan tindakan yang 

diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani hambatan perdagangan 

minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa 

I.4 Kegunaan Penelitian 

Studi penelitian yang penulis lakukan mengenai hambatan perdagangan minyak 

kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa yang akan penulis kaji ini memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk menambah pengetahuan para pembaca mengenai aktivitas upaya yang 

dilakukan suatu negara jika terjadi suatu hambatan perdagangan dengan negara 

lain 

2. Untuk menambah pengetahuan para pembaca mengenai upaya sejauh mana yang 

Indonesia lakukan dan juga kepentingan Indonesia dan Uni Eropa dalam 

menghadapi hambatan perdagangan minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa  

3. Sebagai bahan kajian bagi para ahli ataupun pemerintah untuk mengetahui upaya 

apa yang kedepannya harus dilakukan Indonesia terkait permasalahan 

perdagangan minyak kelapa sawit dengan negara lain 

4. Sebagai bahan kajian untuk menilai efektivitas dan evaluasi upaya yang telah 

dilakukan Negara Indonesia dalam menyelesaikan hambatan perdagangan 

minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa. 
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I.5 Sistematika Penulisan 

Pada penelitian yang penulis buat ini, penulis menyusun dengan membagi 

kedalam 5 bab yang terpisah untuk memperjelas dan mempermudah saat dibaca. 

Ke lima bab tersebut adalah Bab 1 Pendahuluan,  Bab 2 Kerangka Berpikir, Bab 3 

Metode Penelitian, Bab 4  Hasil dan Pembahasan dan Bab 5 Penutup. Pada Bab-

bab tersebut terdapat: 

BAB I PENDAHULUAN 

Didalam BAB 1 ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang pembahasan 

topik yang penelitan yang penulis lakukan, pertanyaan dari penelitian penulis, 

tujuan dan kegunaan peneliatan yang penulis lakukan serta sistematika penulisan 

dari penelitian ini 

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

Pada BAB II ini membahas hasil tinjauan penulis terhadap studi-studi pustaka 

terdahulu yang penulis lakukan sehubungan dengan topik penelitian penulis. Selain 

itu di BAB II ini juga membahas mengenai kerangka teori dan konsep yang penulis 

gunakan untuk membahas dan menganalisis topik penelitian penulis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada BAB III ini berisi tentang metode penelitian yang penulis gunakan. Selain 

itu juga dalam bab ini mejelaskan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan 

serta teknik penganalisisan data dalam penelitian penulis 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam BAB IV ini berisikan pembahasan penelitan penulis sesuai dengan 

pertanyaan penelitian penulis yang dianalisis dari data yang penulis telah 

kumpulkan dengan teori dan konsep yang penulis gunakan.  

BAB V PENUTUP 

BAB V ini merupakan bab terakhir dalam penelitian penulis yang berisikan 

kesimpulan dari penelitian. Selain itu juga pada bab ini membahas saran dari 

penulis sehubungan dengan hasil penelitian penulis. 

 

 


