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Antara/rahmat

Tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartal keempat 2021 hingga awal 
kuartal pertama 2022. Indeks BU RT1 mencatat kenaikan harga minyak goreng sebesar 56% antara Maret sampai 
Desember 2021 dan harganya sempat mencapai Rp 20.667/liter pada bulan Desember. Walaupun harganya 
sempat turun pada Januari 2022 menjadi Rp 19.555/liter, harga tersebut tetap tergolong mahal karena masih 
46% lebih tinggi dari harga pada Januari 2021.

1 Indeks Bulanan Rumah Tangga (Bu RT) adalah indeks sederhana yang dikembangkan oleh Center for Indonesian Policy Studies untuk mengamati 
perkembangan harga bahan makanan pokok yang dikonsumsi di Indonesia. Indeks Bu RT mengamati seberapa besar perbedaan pengeluaran masyarakat 
Indonesia untuk membeli bahan pangan pokok dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat di negara tetangga, yang mencakup Malaysia, Filipina, 
Singapura, dan Thailand. Perbandingan ini bertujuan memperlihatkan seberapa besar uang yang dapat dihemat oleh keluarga di Indonesia dalam hal 
membeli bahan pangan jika harganya semurah di negara tetangga. Informasi lebih lanjut tentang indeks dan metodologinya dapat ditemukan di http://
hakmakmur.cips-indonesia.org/#section-index. .  
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2 Minyak goreng yang diproses dari minyak sawit mentah atau CPO juga bernama refined, bleached, and deodorized (RBD) olein yang telah melalui proses 
rafinasi dan fraksinasi.

Gambar 1. 
Harga Minyak Goreng di Indonesia (Rupiah), Januari 2021 - Januari 2022

Sumber: Indeks BU RT

Minyak goreng yang umumnya dikonsumsi di Indonesia dihasilkan dari minyak sawit mentah atau crude palm 
oil (CPO) (Kementerian Perdagangan RI, n.d).2 Harga CPO di Indonesia menggunakan patokan harga lelang yang 
ditetapkan oleh PT. Kharisma Pemasaran Besar Nusantara (KPBN) Dumai, yang merupakan anak usaha PT. 
Perkebunan Nusantara. Harga lelang KPBN berkorelasi langsung dengan harga CPO di pasar internasional. Oleh 
karena itu, harga CPO Internasional secara langsung mempengaruhi harga minyak goreng di Indonesia (Gambar 
2). Sepanjang tahun 2021, harga CPO di pasar internasional naik secara signifikan sebesar 36,3% dibandingkan 
2020 (Majalah Sawit Indonesia, 2022). Pada akhir Januari 2022, kenaikan harga CPO mencapai Rp 15.000/kg dan 
menjadi harga tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah seperti yang dilansir Sawit Indonesia (2022) mengutip 
Direktur KPBN, Rahmanto Amin Djatmiko. Tingginya harga tersebut terjadi karena pasokan CPO turun, sementara 
permintaan sedang meningkat di berbagai bagian dunia menyusul pemulihan ekonomi pasca gelombang kedua 
pandemi COVID-19.

Gambar 2. 
Harga Minyak Sawit Mentah (CPO) dan Olein di Pasar Internasional, Januari 2020 - Desember 2021

Sumber: Kementerian Perdagangan RI, 2021
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Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan seperti yang dikutip Ekonomi 
Bisnis mengatakan, kelangkaan pasokan tersebut disebabkan oleh menurunnya produktivitas perkebunan sawit 
milik BUMN, swasta, dan petani swadaya di Indonesia dan Malaysia (Timorria, 2021), yang merupakan dua negara 
produsen utama yang memasok setidaknya 85% produksi minyak sawit dunia (CPOPC, 2021). Selain menurunnya 
produktivitas kelapa sawit, kelangkaan pasokan tersebut terjadi karena produksi minyak nabati jenis lain seperti 
minyak rapeseed dan minyak kedelai juga menurun. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap minyak sawit 
sebagai pilihan alternatif, meningkat (CPOPC, 2021). 

Produksi CPO di Indonesia sendiri terus menurun sejak tahun 2019. Pada 2021, produksi CPO menurun sebesar 
0,9% dari tahun sebelumnya menjadi 46,89 juta ton (Tabel 1).  Data rinci terkait stok akhir CPO tahun 2021 
tidak tersedia pada waktu penulisan ini, namun laporan dari Dewan Negara Produsen Sawit (Council of Palm Oil 
Producing Countries atau CPOPC) memberikan perkiraan bahwa stok akhir CPO di Indonesia pada 2021 berada di 
bawah tingkat rata-rata 4 juta ton.

Direktur KPBN, seperti yang dikutip di beberapa situs media (Majalah Sawit Indonesia, 2022; Arief, 2022), dan 
laporan Outlook CPOPC 2022 mengaitkan turunnya produktivitas sawit dengan tiga faktor utama. Faktor pertama 
adalah kurangnya tenaga kerja di perkebunan sawit Malaysia. Karantina wilayah yang diterapkan selama pandemi 
COVID-19 membatasi mobilitas dan menyebabkan pembatasan jumlah tenaga kerja di perkebunan sawit dan 
banyak tenaga kerja perkebunan sawit yang akhirnya kembali ke kampung halaman mereka. Akibatnya, kapasitas 
produksi perkebunan sawit menjadi terbatas. Faktor kedua adalah cuaca buruk yang menyebabkan banjir di 
perkebunan sawit dan menghambat produktivitas. Faktor ketiga adalah tingginya harga pupuk yang menyulitkan 
petani untuk mengakses pupuk yang terjangkau. Harga pupuk berbahan baku nitrogen dan fosfat yang banyak 
digunakan oleh petani kelapa sawit meningkat 50-80% pada pertengahan 2021 karena adanya gangguan pada 
rantai pasok, serta kenaikan biaya angkut, permintaan, dan harga bahan baku. Pupuk merupakan komponen 
utama dalam produksi kelapa sawit yang memakan 30-35% dari total biaya produksi (CPOPC, 2021), sehingga 
harga pupuk yang tinggi akan meningkatkan biaya produksi minyak sawit. Petani swadaya yang tidak mampu 
membeli pupuk dengan harga tinggi akan mengurangi penggunaan pupuknya dan hal ini kemudian berpotensi 
besar menurunkan hasil panennya. Tingginya biaya pupuk dapat secara signifikan mempengaruhi produksi 
minyak sawit oleh petani swadaya yang berkontribusi hingga 34% dari total produksi minyak sawit Indonesia 
(Saleh et al., 2018; USDA, 2021).3 

Diantara penyebab turunnya produktivitas kelapa sawit tersebut, masalah akses petani kelapa sawit terhadap 
pupuk terjangkau sedang disoroti media. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi seperti yang dikutip oleh 
KataData (Arief, 2022) menyatakan bahwa akses terhadap pupuk terjangkau adalah kunci untuk memenuhi 
permintaan minyak sawit dunia yang diperkirakan akan meningkat 6,5% (Tabel 2). Di ranah domestik, permintaan 
rumah tangga untuk minyak goreng dari kelapa sawit juga diperkirakan meningkat. Sementara, penggunaan 
pupuk di kalangan petani kelapa sawit menurun karena ketersediaan yang terbatas pada 2021. Seperti yang 
dikutip KataData, Menteri Perdagangan menganggap kurangnya realisasi pupuk bersubsidi dari jumlah kebutuhan 
yang diajukan petani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK4 menjadi salah satu sebab utama 
hambatan akses petani ke pupuk bersubsidi yang terjangkau. Menteri Perdagangan menegaskan lebih jauh 
bahwa ketersediaan pupuk yang terjangkau untuk petani kelapa sawit akan menjadi salah satu agenda utama 
dalam rapat koordinasi terbatas terkait rencana pupuk subsidi di tahun 2022. 

3 Petani swadaya mengelola sekitar 40% dari total lahan perkebunan sawit di Indonesia. Meskipun demikian, mereka sering menghadapi kesulitan untuk 
mengakses input pertanian berkualitas, termasuk pupuk.
4 Jumlah pupuk bersubsidi ditentukan melalui proposal yang diajukan oleh petani bernama Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Lihat Alta 
et al. (2021) untuk analisis lengkapnya. 

Tahun Produksi CPO 

2018

2019

2020

2021

43,11 juta ton

47,18 juta ton

47,034 juta ton

46,89 juta ton

Tabel 1. 
Produksi CPO di Indonesia, 2018-2021
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Masalah terkait kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan pupuk bersubsidi telah dibahas dalam 
makalah kebijakan CIPS terkait pupuk dan benih bersubsidi, dan solusi dari masalah tersebut tidak sesederhana 
meningkatkan pasokan pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan yang diajukan petani. Penelitian CIPS 
menemukan bahwa kesenjangan alokasi pupuk bersubsidi bukanlah masalah utama program subsidi pupuk 
pemerintah. Disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan tidak bersubsidi menyebabkan penggunaan input 
pupuk yang tidak optimal di kalangan petani yang kemudian mempengaruhi produksi dan hasil panen. Penggunaan 
pupuk oleh petani seringkali bergantung pada biayanya, sehingga disparitas harga dapat menyebabkan konsumsi 
pupuk kimia yang berlebihan di kalangan petani karena jenis pupuk tersebut paling terjangkau dan paling banyak 
tersedia dalam program subsidi pupuk. Petani juga berpotensi mengurangi penggunaan pupuk mereka jika pupuk 
subsidi tidak tersedia dan tersisa opsi pupuk non-subsidi yang lebih mahal. Potensi terbentuknya pasar sekunder 
dari penjualan kembali pupuk bersubsidi oleh penerima menjadi tambahan masalah yang dapat mendistorsi 
harga dan memperburuk akses petani terhadap pupuk yang terjangkau. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi 
kebijakan dari CIPS terkait masalah ini adalah melakukan reformasi kebijakan secara bertahap untuk bertransisi 
sepenuhnya dari program subsidi input pertanian pemerintah ke mekanisme pasar (Alta et al., 2021).  

Selain masalah terkini yang menghambat produksi, ada juga masalah jangka panjang lainnya terkait produktivitas 
kelapa sawit yang menambah kompleksitas masalah minyak kelapa sawit, seperti kurangnya penanaman kembali 
perkebunan kelapa sawit baru, yang akan menyebabkan pertumbuhan output yang lebih lemah. 

Selain menurunnya produktivitas kelapa sawit, meningkatnya permintaan dunia untuk bahan bakar nabati 
(biofuel) dari minyak sawit (Khatiwada, 2021) juga berkontribusi pada turunnya pasokan CPO untuk produksi 
minyak goreng. Berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan program biodiesel yang mewajibkan 
pencampuran bahan bakar minyak jenis solar dengan biofuel.5 Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pangsa CPO yang diproduksi untuk biofuel meningkat 24% dari tahun 2019 ke 
2020 di Indonesia. Hal ini juga diiringi dengan turunnya pangsa CPO yang diproses untuk produksi komoditas 
pangan seperti minyak goreng (GAPKI, 2022).  

Untuk mengendalikan kenaikan harga minyak goreng di tingkat konsumen, pemerintah sebelumnya telah 
merespons dengan beberapa instrumen kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain termasuk subsidi minyak 
goreng, domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang mewajibkan eksportir CPO 
menjual 20% volume ekspornya untuk konsumsi dalam negeri dengan harga Rp 9.300/kg,6 dan penetapan harga 
eceran tertinggi (HET) dengan harga Rp 11.500/liter untuk minyak goreng curah dan Rp 14.000/liter untuk 
minyak goreng kemasan premium berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2022. Namun, 
kebijakan tersebut hanya bersifat jangka pendek dan dapat merugikan tidak hanya produsen tetapi juga petani, 
serta memperburuk kelangkaan pasokan minyak goreng jika harga CPO dan biaya produksi tetap tinggi. Selama 
penerapan kebijakan ‘satu harga’ atau subsidi minyak goreng pada pertengahan Januari 2021, kelangkaan 
pasokan di beberapa pengecer masih menjadi masalah (Jannah, 2022). 

GAPKI, dikutip oleh Antara News (2022), memperkirakan bahwa pasokan CPO tetap akan terbatas sampai Maret 
2022, dan hal ini juga berarti bahwa harga CPO dan minyak goreng kemungkinan besar akan tetap tinggi.

5 Indonesia telah menerapkan program B30 yang mensyaratkan pencampuran 30% Biodiesel dengan 70% jenis solar untuk menghasilkan produk 
Biodiesel B30. Pada tahun 2025, Indonesia menargetkan untuk menerapkan program B30 pada sektor transportasi, industri, komersial, dan pembangkit 
listrik (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019). Bahan bakar nabati atau biofuel yang digunakan Indonesia, sebagian besar berbahan baku 
minyak kelapa sawit.
6 Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) juga diterapkan untuk turunan CPO jenis Olein, yang merupakan bahan baku 
untuk minyak goreng. DPO untuk Olein ditetapkan pada Rp 10.300 per kg.

2020/21 estimasi impor 
(juta ton)

2021/22 estimasi impor
(juta ton)

India

Tiongkok

Uni Eropa-27

Lainnya

Dunia

8,5

6,8

6,2

26,1

47,6

8,6

7,2

6,9

27,9

50,6

Sumber:  CPOPC Outlook 2022, 2021 (data diolah dari USDA dan Refinitiv) 

Tabel 2. 
Estimasi Permintaan Impor Minyak Sawit 2020 - 2022
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