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Ringkasan Eksekutif 

Tahun 2015, sekitar 35 miliar liter biofuel (biodiesel dan diesel terbarukan) diproduksi dari lemak 
dan minyak nabati, terutamanya untuk konsumsi di UE, AS, Brasil dan Indonesia. Hal ini 
menyebabkan adanya permintaan minyak sawit kira-kira sebesar 8,2 juta ton untuk bahan baku 
(feedstock) biofuel (kebanyakan digunakan di Indonesia dan UE), dan juga adanya permintaan 
tidak langsung paling tidak sebesar 2,5 juta ton minyak sawit untuk menggantikan feedstock 
biodiesel yang saat ini digunakan (dengan hanya mempertimbangkan permintaan tidak langsung 
dari mandat kebijakan UE dan AS, bukan dari mandat-mandat biodiesel lainnya di Asia dan 
Amerika Latin). Secara total, jumlah sebesar 10,7 juta ton ini mewakili hampir seperlima dari 
produksi minyak sawit dunia, yang menurut laporan FAO adalah sebesar 57 juta ton di tahun 2014 
dan diperkirakan akan mencapai 65 juta ton di 2017. Secara global, rata-rata produksi minyak sawit 
selama 20 tahun terakhir kurang lebih stagnan, dengan demikian peningkatan produksi minyak 
sawit yang diperlukan guna memenuhi permintaan yang semakin banyak ini dihasilkan dari 
ekspansi area perkebunan kelapa sawit, yang menimbulkan dampak sangat besar terhadap 
keanekaragaman hayati dan penyimpanan karbon. 
Meningkatnya permintaan untuk minyak sawit 
merupakan suatu masalah karena ekspansi kelapa 
sawit di Indonesia dan Malaysia saat ini secara 
endemik diasosiasikan dengan deforestasi dan 
pengrusakkan gambut. Tanpa adanya perubahan 
mendasar dalam hal tata kelola, tampaknya paling 
sedikit sepertiga area baru kelapa sawit akan dibuka 
dengan cara pengeringan gambut, dan setengahnya 
akan menyebabkan terjadinya deforestasi. 

Mendekati 2020, masa depan kebijakan biofuel 
berada pada titik yang dapat mempengaruhi 
terjadinya suatu perubahan. Beberapa negara telah 
menetapkan target-target mereka, juga industri 
penerbangan, yang dapat mendorong terjadinya 
peningkatan besar dalam permintaan terhadap 
minyak sawit di dekade dari 2020 hingga 2030. 
Mengingat target-target konsumsi biofuel saat ini,
Indonesia saja bisa mengonsumsi 19 juta ton minyak 
sawit sebagai feedstock biodiesel hingga sebelum
2030. Ini jumlahnya dua kali lipat dari total produksi 
biofuel minyak sawit global pada saat sekarang. 
Pada saat yang sama, industri penerbangan memiliki 
target-target konsumsi bahan bakar alternatif yang 
ambisius, namun saat ini belum ada batasan-
batasan untuk feedstock yang dianggap memenuhi 
persyaratan. Minyak sawit merupakan minyak nabati 
yang paling murah di dunia dan sangat sesuai untuk 
proses hydrotreating untuk menghasilkan avtur 
(jetfuel) terbarukan, dan dengan demikian jika tidak dilakukan perubahan-perubahan tampaknya 
minyak sawit akan memainkan peran yang besar. Jika 25% biofuel penerbangan yang dibutuhkan 
demi mewujudkan target-target aspirasi 2030 dihasilkan dari minyak sawit, maka hal ini akan 
menyebabkan tambahan permintaan sebesar 12 juta ton.  

Permintaan tinggi, dampak 

besar: 

Saat ini, kebijakan biofuel telah 

menyebabkan adanya permintaan minyak 

sawit sebesar 10,7 juta ton, kurang sedikit 

dari seperlima produksi global. 

Skenario dalam laporan ini untuk konsumsi 

minyak sawit 2030 yang tinggi yang 

dikarenakan oleh kebijakan biofuel, akan 

menyebabkan*: 

• 67 juta ton permintaan minyak sawit 
akibat dari kebijakan biofuel.

• 4,5 juta hektar deforestasi. 

• 2,9 juta hektar lahan gambut hilang.

• 7 miliar ton emisi CO2 sepanjang 20
tahun, lebih dari total tahunan emisi 
GRK AS 

*(jika dibandingkan dengan menghapuskan 
permintaan minyak sawit yang dikarenakan oleh 
kebijakan biofuel, berdasarkan pada 
kecenderungan perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi saat ini) 



Dampak meningkatnya permintaan minyak sawit 

dikarenakan kebijakan biofuel 

3 www.rainforest.no/en/ | www.cerulogy.com 

http://www.rainforest.no/en/
http://www.cerulogy.com/


 
 
Penggerak Deforestasi 
 

4 
 

 

© 2018 Cerulogy and Rainforest Foundation Norway 

 

 
UE, yang merupakan pendorong utama meningkatnya permintaan minyak sawit yang diakibatkan 
oleh kebijakan biofuel yang berlaku hingga sekarang, baru-baru ini telah melakukan negosiasi 
kebijakan terbarukan 2030 mereka. 

Tergantung pada bagaimana negosiasi tersebut diselesaikan, UE dapat menjadi penyebab  
terjadinya lebih banyak deforestasi dalam dekade ke depan. Alternatifnya, UE dapat mengambil 
pelajaran dari kejadian di tahun 2014 ketika ‘Petunjuk ILUC’ membatasi penggunaan biofuel 
generasi pertama yang berbasis tanaman pangan dengan cara menciptakan satu kebijakan yang 
mengurangi tekanan terhadap permintaan minyak nabati, dan khususnya mengurangi permintaan 
terhadap produksi minyak sawit. Kebijakan seperti ini akan menjadi contoh yang positif, yang akan 
dipertimbangkan secara hati-hati oleh negara-negara di dunia pada saat mereka memikirkan 
bagaimana mereka akan membuat kebijakan bahan bakar terbarukan mereka. 

Laporan ini membahas permintaan yang terjadi saat ini dan kemungkinan permintaan di tahun 
2030 untuk minyak sawit dari kebijakan-kebijakan biofuel di beberapa negara besar dan di 
industri penerbangan. Laporan ini menyajikan skenario rendah, sedang dan tinggi dalam hal peran 
dari produksi biofuel 2030 dalam meningkatkan permintaan untuk minyak sawit, dan berdasarkan 
skenario-skenario ini menyajikan estimasi kemungkinan dampak dari permintaan biofuel terhadap 
minyak sawit yang dihasilkan dari deforestasi hutan tropis dan perusakan lahan gambut. 
Permintaan kelapa sawit yang dikarenakan oleh kebijakan biofuel di dalam tiga skenario ini 
diilustrasikan dalam Grafik 1, bersama dengan perkiraan konsumsi minyak sawit untuk pangan dan 
penggunaan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Skenario untuk permintaan minyak sawit dari biofuel dibandingkan dengan perkiraan 
konsumsi minyak sawit untuk pangan dan penggunaan lain 

Data tentang perkiraan konsumsi untuk pangan dari OECD dan FAO (2017) 
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Dalam skenario tinggi, permintaan global untuk minyak sawit dari kebijakan biofuel adalah sebesar 
67 juta ton di 2030. Ini adalah peningkatan sebesar enam kali lipat dari saat sekarang, dan lebih 
besar dari total produksi minyak sawit dunia pada saat ini. Peningkatan permintaan dalam skenario 
tinggi ini bukan didasarkan pada asumsi-asumsi yang berlebihan terkait dengan peningkatan 
dramatis dari target-target masa depan – namun didasarkan pada asumsi bahwa  

Indonesia akan dapat mencapai target-target biofuelnya yang ada sekarang dan bahwa target-
target di Cina dan untuk penerbangan akan tercapai dengan kontribusi yang besar dari minyak 
sawit, bersama dengan peningkatan permintaan dalam level sedang dari pasar UE dan AS. 
Alternatifnya, jika target-target ini diturunkan atau dilakukan langkah-langkah guna mencari 
feedstock yang lebih berkesinambungan seperti residu pertanian dan energi biomassa tanaman 
pangan, permintaan dari industri biofuel global relatif akan tetap stabil. 

Dengan menghasilkan volume minyak sawit seperti yang dibutuhkan dalam skenario permintaan 
tinggi, diperkirakan bahwa hal ini akan menyebabkan harga minyak nabati dunia menjadi lebih 
tinggi 26% di 2030 daripada jika insentif-insentif untuk mengubah minyak nabati murni menjadi 
biodiesel dihapuskan. Jika pola deforestasi yang sekarang ini masih terus berlanjut, maka ini akan 
menyebabkan tambahan hilangnya hutan sebesar 4,5 juta hektar, termasuk 2,9 juta hektar hutan 
gambut, dibandingkan dengan suatu kasus di mana permintaan minyak sawit dibekukan 
dikarenakan oleh industri biofuel. Ini adalah area yang luasnya lebih besar dari Swiss atau Belanda. 
Dalam masa 20 tahun, perubahan penggunaan lahan ini akan menyebabkan tambahan emisi CO2 
sebesar 7 miliar ton dibandingkan dengan kasus dimana permintaan minyak sawit yang 
dikarenakan oleh kebijakan biofuel telah sepenuhnya dihapuskan (Figur 2) – lebih besar dari total 
emisi gas rumah kaca tahunan di AS. Sudah jelas bahwa emisi CO2 dalam skala sebesar ini sangat 
tidak konsisten dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk membatasi pemanasan global ke level 
seperti yang diputuskan dalam Paris Agreement, dan dalam segala aspek kemungkinan lebih dari 
sekadar menghapuskan semua manfaat dari penurunan penggunaan bahan bakar minyak bumi 
atau bahan bakar jet. Tentu saja bukti-bukti terbaik yang ada menunjukkan bahwa menggunakan 
minyak sawit sebagai biodiesel secara signifikan merupakan hal yang buruk bagi iklim ketimbang 
melanjutkan mengonsumsi minyak bumi, mungkin lebih buruk tiga kali lipat (Malins 2017a). 
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Grafik 2. Emisi perubahan penggunaan lahan kumulatif (atau emisi yang dihindarkan) untuk 
kasus-kasus permintaan minyak sawit tinggi, sedang dan rendah dan untuk total 
penghentian permintaan, dibandingkan dengan pembekuan permintaan 

Dengan asumsi tingkat deforestasi dan kehilangan gambut yang stabil sepanjang periode 

Di luar dari dampak iklim dari skala perubahan penggunaan lahan ini, ekspansi kelapa sawit 
merupakan bencana bagi keanekaragaman hayati, dan menjadikan bentang alam daerah tropis 
semakin rentan terhadap kebakaran hutan, yang bertanggung jawab terhadap tambahan emisi 
CO2 yang sangat besar melalui polusi udara dan terhadap puluhan ribu kematian tahunan. Ada 
juga isu-isu sosial yang serius yang berhubungan dengan industri minyak sawit, termasuk kondisi 
kerja yang buruk dan konflik yang berulang-ulang dengan masyarakat adat terkait dengan hak-hak 
tanah. 

Dalam jangka panjang, satu-satunya solusi yang ada dan yang juga terbaik untuk deforestasi dan 
pengeringan gambut di Asia Tenggara adalah perubahan paradigma dalam regulasi industri 
minyak sawit dan penegakan hukum yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam 
kebijakan anti-deforestasi. Hingga hal ini terwujudkan, kebijakan-kebijakan biofuel yang memiliki 
arti penting seharusnya tidak menimbulkan peningkatan permintaan minyak sawit, yang kemudian 
menyebabkan meningkatnya pengrusakkan lingkungan hidup. Untuk program-program yang telah 
berjalan di UE dan AS, hal ini berarti menghentikan dukungan bagi produksi biodiesel dari minyak 
nabati, dan khususnya penghentian dukungan bagi biofuel yang diproduksi dari feedstock minyak 
sawit atau PFAD. Untuk industri biofuel penerbangan embryonic, jawaban yang paling sederhana 
demi menjamin kesinambungan dan penerimaan publik dalam jangka panjang adalah dengan 
memfokuskan hanya pada biojet yang dihasilkan dengan menggunakan biomassa untuk teknologi 
liquid seperti gasification dan sintesa Fischer-Tropsch yang dapat menggunakan feedstock yang 
kurang bernilai ketimbang menggunakan minyak nabati yang bernilai. 
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Beberapa pengamat berpendapat bahwa mengurangi pasar untuk minyak sawit di Eropa akan 
mengurangi tekanan terhadap pemerintah dan industri untuk mewujudkan tata kelola hutan yang 
lebih baik di Asia Tenggara.  Tidak adil untuk mengabaykan pengurangan hipotetis deforestasi di 
masa depan ketika sedang menilai kinerja lingkungan dari kebijakan biodiesel. Sebaliknya kami 
yakin pengakuan bahwa rusaknya pertumbuhan permintaan minyak sawit dipengarhui oleh tata 
kelola kesinambungan yang buruk akan memberikan insentif positif daripada negatif, dan bahwa 
pengurangan laju deforestasi harus sebelumnya dibuktikan dalam realita sebelum dijadikan 
asumsi dalam pembuatan model.  

Keberlanjutan, kami yakin bahwa dengan mengakui bahwa peningkatan permintaan minyak sawit 
semakin diperparah oleh buruknya tata kelola kesinambungan, hal ini malah kemungkinan besar 
akan mendorong munculnya tindakan alih-alih menghalanginya, dan penurunan tingkat 
deforestasi tersebut harus ditunjukkan pada situasi nyata sebelum dapat dijadikan asumsi dalam 
membuat percontohan/model. 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah terlibat aktif dalam menolak pembatasan apapun 
terhadap pemanfaatan minyak sawit untuk biofuel. Hal ini termasuk dengan mempromosikan 
klaim-klaim yang menyesatkan, yang bertujuan untuk merusak kesepakatan ilmuwan mengenai 
bahaya yang diasosiasikan dengan pengrusakkan lanskap gambut (Wijedasa et al.2017), dan 
dengan mengkritisi upaya-upaya yang dilakukan UE dan negara-negara lain guna memperbaiki 
aspek-aspek lingkungan hidup dari sistem-sistem mereka yang didukung oleh biofuel dengan cara 

memberlalukan pembedaan antara feedstocks
1.
 Memang tidak aneh lagi bahwa pemerintah dari 

negara-negara ini akan berupaya untuk melindungi pendapatan dari produk ekspor mereka, 
namun harus selalu diingat bahwa tujuan utama dari kebijakan biofuel di UE dan di banyak negara 
lainnya adalah mitigasi perubahan iklim. Konsumen bahan bakar di Uni Eropa, Norwegia dan di 
tempat lain tidak bisa diminta untuk terus-menerus membayar demi mendukung bahan bakar 
alternatif berbasis minyak nabati yang malah semakin memperparah, bukannya memitigasi 
perubahan iklim. 

 

  

                                                             
1
 See e.g. https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/EU-asking-for-trade-war-with-palm-oil- 

curbs-Indonesian-minister 
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Rekomendasi 
Untuk mengurangi tekanan yang menyebabkan deforestasi di habitat-habit yang sangat kaya akan 
keanekaragaman hayati di Asia Tenggara, mandat kebijakan tentang biodiesel dari minyak nabati 
yang berlaku saat ini harus dikurangi atau dihapuskan, dan kebijakan-kebijkan biofuel yang baru 
harus menghindari sumber daya semacam ini. 

 Minyak sawit dan PFAD tidak sesuai untuk dijadikan sebagai bahan baku biofuel. Terkait 
dengan perubahan penggunaan lahan yang diasosiasikan dengan ekspansi produksi 
minyak sawit, biofuel yang berbasis minyak sawit meningkatkan emisi GRK dan memicu 
hilangnya keanekaragaman hayati. Penggunaan biofuel berbasis minyak sawit harus 
dikurangi dan idealnya dihentikan secara total. 

 Di Eropa, penggunaan biodiesel selain yang diproduksi dari limbah atau feedstock produk 
sampingan yang telah disetujui, harus dikurangi atau dihapuskan. 

 Di Amerika Serikat, biodiesel minyak sawit harus terus dibatasi agar tidak menghasilkan 
RIN tahap lanjutan di bawah Standar Bahan Bakar Terbarukan (Renewable Fuel Standard). 

 Indonesia harus menilai kembali hubungan antara mandat kebijakan biofuel-nya dan 
komitmennya terhadap iklim internasional, dan kembali fokus pada programnya untuk 
biofuel tahap lanjutan yang dihasilkan dari limbah dan residu. 

 Negara-negara lain harus menghindari membuat insentif-insentif baru untuk energi 
terbarukan tanpa adanya kriteria lingkungan hidup yang kuat, yang menjamin adanya 
penurunan emisi yang sebenar-benarnya.  

 Industri penerbangan harus fokus pada pengembangan biofuel penerbangan tahap 
lanjutan yang dibuat dari limbah dan residu, ketimbang dari lemak dan minyak 
hydrotreated. 

 Inisiatif-inisiatif keberlanjutan bagi perkebunan kelapa sawit harus didukung untuk tujuan 
kebutuhan pangan dan oleokimia, namun tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk 
mendorong lebih banyak permintaan dari biofuel. 

 Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus didukung untuk memperbaiki tata kelola hutan 
dan memutuskan rantai antara produksi minyak sawit dan pengrusakkan  lingkungan 
hidup. 
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Pendahuluan 

Sejak tahun 2000, permintaan biodiesel global telah meningkat secara dramatis, seperti yang 
ditunjukkan di Figur 3. Tahun 2015, produksi biodiesel global adalah sekitar 30 miliar liter, dengan 
tambahan 5 miliar liter minyak nabati hydrotreated (HVO) yang dihasilkan dari rangkaian 
feedstock yang serupa (Sawin, Seyboth, and Sverrisson 2016). Produksi biofuel memakai sekitar 
20% dari produksi minyak nabati global di 2014, dan telah menyerap sekitar 40% pertumbuhan 
produksi minyak nabati global sejak 2000 (UN Food and Agriculture Organisation 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Produksi biodiesel global (atas) dan konsumsi (bawah) 
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Sumber: https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/. Perlu dicatat bahwa data produksi EIA menunjukkan 

adanya penurunan produksi di 2010 di beberapa negara, yang tidak tergambarkan di sumber-sumber data lain. 

Kemungkinan ini adalah persoalan penanganan data, dan sejak itu produksi 2010 telah disesuaikan agar menggambarkan 

tren jangka panjang. 

Peningkatan permintaan biodiesel global sejak tahun 2000, bersama dengan 

peningkatan permintaan minyak nabati untuk kegunaan pangan dan non-pangan lain 

telah menimbulkan tekanan besar terhadap pasar minyak nabati. Rata-rata indeks harga 

yang telah disesuaikan dengan inflasi (2010 $) untuk minyak dan lemak nabati dari 1990 

hingga 2004 adalah $63 per ton; dari 2005 hingga Juli 2017 rata-rata adalah $95 per ton, 

lebih tinggi 50% (lihat Figur 4). Secara luas, ada pemahaman bahwa permintaan biofuel 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lonjakan harga pangan di 2006-08 dan 

kemudian di 2011-12 (Malins 2017b), dan mungkin akan menyebabkan kenaikan jangka 

panjang terhadap harga equilibrium, meskipun sulit untuk benar-benar memisahkan 

kontribusi spesifik dari biofuel terhadap lonjakan harga di dekade lalu. 

 

 

Figur 4. Indeks harga yang telah disesuaikan dengan inflasi untuk lemak dan minyak, 1990-2017, 

dengan rata-rata sebelum dan sesudah Januari 2005 ditandai dengan merah 

Sumber: World Bank Global Economic Monitor Commodities 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-economic-monitor-commodities 

 

  

https://www.eia.gov/beta/international/data/browser
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-economic-monitor-commodities
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-economic-monitor-commodities
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Permintaan biodiesel ada karena didorong oleh kebijakan – secara umum para produsen biodiesel 
tidak mampu bersaing dengan produsen bahan bakar fosil dalam hal harga, dan dengan demikian 
pasar biodiesel hanya dapat eksis dalam besaran yang ada saat ini karena adanya tindakan 
pemerintah. Produsen biodiesel terbesar umumnya adalah negara-negara dengan insentif atau 
mandat kebijakan biofuel yang kuat dan dengan demikian merupakan konsumen yang terbesar 
pula. Uni Eropa, AS, Brasil, Argentina dan Indonesia, antara lain, telah menetapkan mandat 
dan/atau insentif untuk meningkatkan konsumsi biodiesel secara signifikan sejak 2000. Biodiesel 
dapat dicampur dengan diesel standar dari fosil dan digunakan oleh kendaraan yang normal, 
namun karena adanya perbedaan dalam hal bahan-bahan kimia dan stabilitas antara diesel fosil 
dan biodiesel, pencampuran ini umumnya memiliki spesifikasi kualitas bahan bakar yang terbatas. 
Kebanyakan negara membatasi pencampuran biodiesel hingga antara 5% dan 10%, yang menjadi 
batas praktis untuk volume biodiesel yang dapat dikonsumsi. Minyak nabati juga dapat diolah 
dengan hydrogen untuk menghasilkan minyak nabati hydrotreated (yang disebut dengan HVO 
atau diesel terbarukan), yang tidak memiliki batasan apapun untuk nilai maksimum pencampuran, 
namun demikian membutuhkan fasilitas produksi yang lebih rumit dan mahal. 

Dua mandat kebijakan biodiesel yang terbesar di dunia adalah Petunjuk Energi Terbarukan 
(Renewable Energy Directive) dari Uni Eropa dan Standar Bahan Bakar Terbarukan (Renewable Fuel 
Standard) dari Amerika Serikat. Meskipun kedua kebijakan ini dibuat sebagian dengan mengacu 
pada tujuan mendukung produsen minyak nabati domestik, namun di dua kawasan ini permintaan 
biodiesel menunjukkan permintaan yang sangat cepat dibandingkan dengan produksi minyak 
nabati, seperti yang diilustrasikan di Figur 5. 

 

 

Figur 5. Konsumsi biodiesel dibandingkan dengan produksi minyak nabati di AS dan UE, 
dibandingkan dengan tingkat tahun 2000 

Sumber: FAOstat dan U.S. EIA 
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Salah satu hasil dari peningkatan konsumsi biodiesel yang sangat cepat ini adalah meningkatnya 
impor minyak nabati ke kawasan tersebut. Seperti yang ditunjukkan di Figur 6, antara 2000 dan 
2013 impor minyak nabati UE mengalami peningkatan sebesar 5,7 juta ton per tahun (lebih dari 
setengah dari peningkatan produksi biodiesel di sepanjang periode yang sama) sementara impor 
minyak nabati AS mengalami peningkatan sebesar 2,4 juta ton (kurang sedikit dari setengah dari 
peningkatan konsumsi biodiesel di sepanjang periode yang sama). Jelas bahwa peningkatan 
konsumsi biodiesel telah mempengaruhi pola penggunaan minyak nabati secara global. 

 

 

Figur 6. Impor minyak nabati untuk UE dan AS, 1990-2013 

Sumber: FAOstat 

 

Peningkatan permintaan dan peningkatan harga juga diikuti dengan peningkatan produksi. 
Menurut FAOstat (UN Food and Agriculture Organisation 2017), produksi minyak nabati global 
mengalami peningkatan sebesar 80 juta ton dari 2000-2014. Dari jumlah ini, sekitar setengahnya 
(39 juta ton) berasal dari produksi minyak sawit tambahan. Di periode yang sama, produksi biofuel 
dari minyak nabati mengalami peningkatan sebesar 36 juta ton. 
Minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak diproduksi dan paling banyak 
diperdagangkan di dunia, dan merupakan minyak murni yang paling murah dari semua minyak 

nabati murni
2
. Pasar minyak sawit internasional didominasi oleh Indonesia dan Malaysia, dengan 

kontribusi sekitar 85% dari produksi minyak sawit secara global, dan hampir 90% dari peningkatan 
produksi minyak sawit mulai dari 2000 hingga 2014. Selama periode tersebut, sebenarnya rata- 

                                                             
2
 Dalam laporan ini, kami menggunakan istilah  'minyak nabati murni’ untuk merujuk pada minyak nabati yang 

belum dipakai, yang berbeda dengan minyak goreng bekas pakai yang dikumpulkan dari restauran dll. 
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rata hasil produksi global yang dilaporkan menunjukkan sedikit penurunan (hingga 4%

3
), dengan 

begitu keseluruhan peningkatan produksi minyak sawit sepanjang periode tersebut benar-benar 

berasal dari ekspansi lahan
4
. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami ekspansi hingga 

5,4 juta hektar, luasnya bertambah empat kali lipat, dan perkebunan di Malaysia diperluas hingga 
1,6 juta hektar (UN Food and Agriculture Organisation 2017). Gabungan dari ekpansi area kelapa 
sawit ini sama besarnya dengan luas Irlandia. 

Ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam banyak kasus diasosiasikan dengan hilangnya hutan 
tropis primer dan sekunder yang kaya akan karbon dan keanekaragaman hayati, termasuk hutan 
rawa di lahan gambut (Miettinen, Aljosja Hooijer, et al.2012). Seperti yang dilaporkan oleh Malins 
(2017a), penggunaan minyak sawit sebagai feedstock biodiesel sudah hampir pasti menghasilkan  
peningkatan yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca netto daripada hanya sekedar 
melanjutkan pembakaran minyak bumi yang juga menimbulkan emisi tersebut. Mandat kebijakan 
yang mendukung ekspansi minyak sawit untuk biodiesel tidak hanya berupa kebijakan mitigasi 
perubahan iklim yang tidak efektif, namun juga secara aktif bersifat kontra-produktif. Laporan ini 
mengupas kemungkinan peningkatan permintaan minyak sawit yang didorong secara langsung 
dan tidak langsung oleh kebijakan biofuel, dan kemungkinan dampak-dampak dari peningkatan 
permintaan tersebut. 
  

                                                             
3
 Hasil dari Malaysia dan Indonesia malah lebih buruk lagi, menurun rata-rata hingga 26% dan 6%, sesuai 

urutan. Ini kemungkinan besar terkait dengan perubahan usia kebun kelapa sawit, tapi mungkin juga karena 
ekspansi ke area lahan gambut yang kurang produktif (Malins 2012). 
4 

Perlu dicatat bahwa ini bukan berarti bahwa permintaan terhadap minyak sawit untuk biodiesel tidak 
memiliki dampak terhadap hasil produksi. Setidaknya masih dimungkinkan bahwa meskipun tanpa 
peningkatan permintaan, hasil produksi masih bisa terus turun. 
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Permintaan kelapa sawit untuk diesel 
Dalam bab ini, kami mengulas permintaan untuk kelapa sawit yang digunakan sebagai feedstock 
biodiesel (atau HVO) pada saat ini dan di masa depan, dan skenario rendah, sedang dan tinggi 
dalam hal permintaan minyak sawit biodiesel untuk masing-masing kawasan yang terkait. 
Skenario tinggi berasumsi bahwa target konsumsi biofuel yang ambisius saat ini di Asia Tenggara, 
Cina dan industri penerbangan akan tercapai di 2030, dan di mana target-target tersebut belum 
disepakati (misalnya UE dan AS) terdapat peningkatan dalam jumlah sedang dalam penggunaan 
minyak sawit untuk biofuel. Skenario rendah berasumsi bahwa negara-negara Asia Tenggara gagal 
dalam memenuhi target-target yang disebutkan, sementara permintaan dari seluruh dunia 
mengalami penurunan. Skenario sedang memiliki asumsi di tengah-tengah, yaitu bahwa ada 
peningkatan permintaan yang signifikan di Asia Tenggara dan industri penerbangan namun masih 
di bawah target, dan permintaan di UE dan AS menurun secara perlahan. 

 
Indonesia 

Pasar pencampuran biofuel domestik di Indonesia (dengan asumsi target-target dapat tercapai) 
merupakan salah satu pasar minyak sawit dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Di masa lalu, 
peran utama Indonesia dalam pasar biofuel adalah sebagai eksportir minyak sawit untuk feedstock 
atau untuk mengganti minyak nabati lain yang biasanya digunakan untuk biodiesel. Seperti yang 
ditunjukan dalam Figur 7, berbeda dengan UE dan AS, produksi minyak nabati Indonesia (sebagian 
besar adalah minyak sawit) telah meningkat sangat pesat dibandingkan dengan industri biodiesel 
domestik yang tengah dikembangkan. 

 

 
Figur 7. Pertumbuhan produksi minyak nabati dan produksi dan konsumsi biodiesel 

Indonesia, 2000-2014 

Sumber: FAOstat, EIA 
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Tampaknya pemerintah berencana untuk mengubah gambaran ini dengan cara mengadopsi 
target-target pencampuran biodiesel yang termasuk salah satu yang paling ambisius di dunia 
(Kharina, Malins, and Searle 2016). Tahun 2015, pemerintah Indonesia mengadopsi target-target 
untuk meningkatkan tingkat pencampuran biodiesel hingga 30% pada 2020 (Peraturan Menteri 
No. 12/2015). Target-target tersebut ditunjukkan di Tabel 1. 

 
Tabel 1. Target pencampuran biofuel Indonesia 
 

 

Sektor 
 

April 2015 
 

Januari 2016 
 

Januari 2020 
 

Januari 2025 

 
Usaha-mikro, perikanan, 
pertanian, dan layanan publik 
(disubsidi) 

 
15% 

 
20% 

 
30% 

 
30% 

Transportasi 15% 20% 30% 30% 

Industri dan perdagangan 15% 20% 30% 30% 

Listrik 25% 30% 30% 30% 

 
Sumber: Kharina et al.(2016) 

Pasokan biofuel untuk memenuhi target pencampuran akan dibiayai melalui pajak ekspor untuk 
ekspor minyak sawit (Peraturan Presiden No 61/2015 tentang pungutan dan penggunaan dana 
minyak sawit), yang digunakan untuk mensubsidi produksi biodiesel domestik. Dengan cara ini, 
pendapatan dari ekspor minyak sawit digunakan langsung oleh pemerintah Indonesia untuk 
mendorong tambahan permintaan minyak sawit domestik, dan bahkan lebih banyak lagi ekspansi 
kelapa sawit, yang kemudian menyebabkan deforestasi. 

Di masa lalu target-target biofuel hanya dilaksanakan sebagian, dengan kepatuhan yang relatif 
tinggi dari Pertamina, perusahaan negara yang memasok minyak, namun tingkat kepatuhan 
terhadap target-target pencampuran dari pemasok-pemasok lain lebih rendah. Kharina et al.(2016) 
melaporkan bahwa di 2014, 73% dari target pencampuran biofuel telah tercapai untuk bahan bakar 
subsidi dari Pertamina, namun hanya 35% untuk perusahaan-perusahaan lain. Figur 8 
menunjukkan masih adanya jurang antara ‘kewajiban’ target pencampuran dan tingkat aktual dari 
pencampuran biodiesel di Indonesia. 
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Figur 8. Target pencampuran biodiesel Indonesia vs. Konsumsi 

Sumber: Wright and Rahmanulloh (2017) 

 

Di 2016, produksi biodiesel Indonesia mengalami peningkatan hingga 3,7 miliar liter (Wright and 
Rahmanulloh 2017). Jumlah ini meningkat 300 juta liter dari tahun 2014, namun tidak konsisten 
dengan pertumbuhan yang kuat yang mestinya diperlukan guna memenuhi target-target 
pemerintah. Wright and Rahmanulloh (2017) melaporkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral pada kenyataannya memperkirakan adanya penurunan, baik dalam produksi dan 
konsumsi biodiesel di 2017. Mengingat sistem subsidi yang ada saat ini, tingkat pencampuran 
biodiesel kemungkinan akan dibatasi oleh penghasilan dari pajak ekspor. Saat ini, indeks harga 
pasar biodiesel Indonesia adalah 60% lebih tinggi daripada harga diesel Indonesia (Wright and 
Rahmanulloh 2017). 

Untuk memastikan kepatuhan terhadap target-target biodiesel yang telah diumumkan, maka 
dibutuhkan peningkatan dramatis baik dalam produksi dan konsumsi minyak sawit biodiesel di 
Indonesia. Hingga 2030, diperkirakan dibutuhkan 19 miliar liter biodiesel untuk target-target yang 
telah diumumkan untuk biodiesel jalan raya dan industri. Guna memenuhi target-target 
penerbangan (lihat di bawah) maka masih akan ada lebih banyak lagi minyak sawit yang 
dibutuhkan. Hal ini akan menaikkan tingkat konsumsi biodiesel Indonesia di atas rata-rata 
konsumsi UE saat ini, yang membuat program Indonesia berpotensi menjadi program biodiesel 
terbesar di dunia. Sementara kerangka aturan yang ada saat ini tampaknya tidak mampu 
mendorong tingkat peningkatan untuk konsumsi biofuel ini, namun perlu dicatat bahwa masih ada 
kapasitas penyerapan yang cukup besar di industri biodiesel Indonesia. Wright and Rahmanulloh 
(2017) memperkirakan bahwa hanya 35% dari kapasitas produksi biodiesel yang ada saat ini yang 
telah dimanfaatkan, dan dengan demikian pada dasarnya produksi dapat mengalami peningkatan 
setidaknya tiga kali lipat tanpa harus berinvestasi pada instalasi-instalasi produksi baru apapun. 
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Figur 9. Kebutuhan konsumsi biodiesel guna memenuhi target-target pencampuran Indonesia 

Tabel 3 menjelaskan skenario untuk permintaan minyak sawit sebagai feedstock biodiesel 
Indonesia untuk periode 2020 hingga 2030. Skenario tinggi menggambarkan kasus dimana 
target-target saat ini telah tercapai di 2030. Mengingat di masa lalu masih terus ada perbedaan 
antara target-target dan tingkat volume konsumsi bahan bakar, kami belum memasukkan skenario 
dimana volume konsumsi biodiesel bahkan lebih tinggi dari target-target saat ini. 

Tabel 2. Potensi permintaan minyak sawit langsung untuk konsumsi biodiesel Indonesia (2020- 

2030) 

 

 

Skenario 

 

Deskripsi 

Permintaan minyak sawit (jutaan ton) 

2020 2025 2030 

Tinggi Target-target yang diumumkan telah terpenuhi 
sepenuhnya 

12.9 15.9 18.6 

Sedang Target-target yang diumumkan telah terpenuhi 
sebagian 

4.0 6.9 12.2 

Rendah Pertumbuhan sedang setelah 2020 2.5 4.0 5.5 
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Malaysia 

Malaysia tidak memiliki banyak sejarah konsumsi biodiesel domestik, namun sejak awal 2015, 
Malaysia telah melaksanakan pencampuran biodiesel 7%, dengan menggunakan minyak sawit 
domestik sebagai feedstock. Pemerintah Malaysia sebelumnya telah menjadwalkan untuk 
memperkenalkan campuran biodiesel yang 10% lebih tinggi untuk Oktober 2015, namun pada saat 
dokumen ini ditulis rencana tersebut masih ditunda (Wahab 2016), meskipun pemerintah 
memastikan bahwa mereka pada dasarnya masih tetap berkomitmen

5
. 

Seperti kasus di Indonesia, di Malaysia konsumsi biodiesel hanya mampu menyerap sedikit saja 
dari peningkatan produksi minyak sawit sejak tahun 2000 (Figur 10). Bahkan dari 2014, konsumsi 
biofuel domestik hanya menyerap 3% dari peningkatan konsumsi minyak sawit domestik. Di 2017, 
konsumsi biodiesel minyak sawit mencapai 800 juta liter, dengan tambahan 250 juta liter yang 
diekspor (Wahab 2016), namun ini masih tetap merupakan kontribusi yang tidak besar terhadap 
permintaan domestik. Malaysia memiliki target untuk memperkenalkan pencampuran biodiesel 
15% pada 2020, yang akan membutuhkan sekitar 2 miliar liter minyak sawit. Industri biodiesel 
Malaysia dilaporkan beroperasi dengan kapasitas sekitar 33%, jadi angka peningkatan produksi di 
sini kemungkinan dapat tercapai mengingat adanya beberapa insentif yang memadai, dan juga jika 
setiap hambatan dalam pencampuran bisa diatasi. 

 

 

Figur 10. Pertumbuhan produksi minyak nabati dan konsumsi biodiesel Malaysia 

2000-14 

Tabel 4 menjelaskan skenario untuk permintaan minyak sawit sebagai feedstock biodiesel di 

Malaysia untuk periode 2020 hingga 2030. 

  

                                                             
5
 https://www.platts.com/latest-news/agriculture/singapore/malaysian-b10-mandate-implementa- tion-is-

when-26784012 
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Tabel 3. Potensi permintaan minyak sawit langsung untuk konsumsi biodiesel Malaysia (2020- 

2030) 

 

 

Skenario 

 

Deskripsi 

Permintaan minyak sawit (jutaan 
ton) 

2020 2025 2030 

Tinggi 
Target-target 2020 tercapai, konsumsi meningkat 
dua kali lipat antara 2020 dan 2030 

1.8 2.4 3.6 

Sedang 
Target-target 2020 tercapai sebagian, 
pertumbuhan 50% 2020 ke 2030 

1.2 1.5 1.8 

Rendah Pertumbuhan sedang setelah 2020 0.7 0.9 1 

 

Thailand 

Thailand memiliki target-target konsumsi biofuel yang ambisius yang tercantum dalam Rencana 
Pembangunan Energi Alternatif 2015, yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan biofuel 
sebagai bahan bakar transportasi dari 7% di 2015 menjadi 25% pada 2036, yang akan 
membutuhkan 5 miliar liter minyak sawit (Preechajarn and Prasertsri 2017). Pemerintah Thailand 
dilaporkan telah mengetahui bahwa target-target 2036 mungkin tidak akan tercapai tanpa 
bergantung pada impor, dan kebijakan tersebut kemungkinan akan ditinjau kembali, dengan 
mengurangi target 2036 sebesar 2,6 miliar liter (Preechajarn and Prasertsri 2017). Figur 11 
menunjukkan bahwa sejak 2006 peningkatan pencampuran biodiesel telah terjadi lebih banyak 
dibandingkan dengan peningkatan dalam produksi minyak nabati Thailand. Di 2017, konsumsi 
biodiesel diperkirakan akan mencapai 1,4 miliar liter (Preechajarn and Prasertsri 2017). 

Minyak sawit merupakan feedstock utama untuk biodiesel Thailand, dan pemerintah Thailand 
menargetkan ekspansi perkebunan kelapa sawit Thailand seluas 0,9 juta hektar hingga sebelum 
2036 guna memenuhi permintaan untuk biodiesel, dengan rencana energi yang mempersyaratkan 
biodiesel untuk menggunakan feedstock yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian pasar 
biodiesel Thailand kemungkinan berbeda dalam hal dampak lingkungannya dibandingkan dengan 
pasar biodiesel minyak sawit lainnya, karena fokus pada produksi domestik di Thailand, yang tidak 
terlalu banyak dihubungkan dengan kerusakan ekologi, berbeda halnya dengan ekspansi kelapa 
sawit di Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, beberapa isu yang sama mungkin berlaku 
untuk hal-hal tertentu, dan hilangnya gambut dan deforestasi telah dicatat sebagai akibat dari 
ekspansi kelapa sawit. 

6
Namun demikian, mengingat luas lahan gambut Thailand hanya sekitar 70 

ribu hektar, dibandingkan dengan gabungan 15,5 juta hektar di Malaysia dan Indonesia, potensi 
dampak hilangnya gambut tidak berada dalam skala yang sama. 
  

                                                             
6
 E.g. https://news.mongabay.com/2017/03/as-thailand-ramps-up-its-palm-oil-sector-peat-forests- feel-the-

pressure/ 
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Figur 11. Pertumbuhan produksi minyak nabati Thailand dan konsumsi biodiesel, 2000-14 

Sumber: FAOstat, EIA 

 

Tabel 5 menjelaskan skenario untuk permintaan minyak sawit sebagai feedstock biodiesel 
Thailand untuk periode 2020 hingga 2030. 

Tabel 4. Potensi permintaan minyak sawit langsung untuk konsumsi biodiesel Thailand (2020-
2030) 
 

 

Skenario 

 

Deskripsi 

Permintaan minyak sawit (jutaan ton) 

2020 2025 2030 

Tinggi Target 2036 tercapai di 2030 2.5 3.3 4.3 

Sedang 
Konsisten dalam hal memenuhi revisi perkiraan 
target 2036 

1.3 1.6 1.9 

Rendah Pertumbuhan sedang setelah 2020 1.2 1.3 1.5 
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Uni Eropa 

Berdasarkan statistik untuk feedstock biodiesel UE yang disusun oleh USDA (Flach, Lieberz, and 
Rossetti 2017), UE mewakili besaran pasar yang sama untuk biofuel minyak sawit (biodiesel dan 
HVO) untuk Indonesia. Hampir 3 miliar liter minyak sawit berbasis biodiesel dan HVO diperkirakan 
akan dipasok di 2017 (Figur 12). Kontribusi minyak sawit di pasar diperkirakan tidak akan berubah 
signifikan dalam jangka pendek (DG Agri and Joint Research Centre 2016). Peningkatan 
penggunaan minyak sawit di Eropa sebagian dikarenakan oleh ekspansi kapasitas produksi HVO, 
yang lebih menyukai minyak sawit sebagai feedstock. Sebagai contoh, Flach et al.(2017) 
melaporkan bahwa pabrik HVO Eni di Venesia saat ini beroperasi penuh dengan minyak sawit, 
sementara Neste menggunakan campuran feedstock yang termasuk 19% minyak sawit dan palm 
fatty acid distillates (PFADs) dalam jumlah besar, yang diasosiasikan dengan isu-isu lingkungan 
hidup yang serupa dengan yang diakibatkan dari penggunaan minyak sawit langsung (Malins 
2017c). Broker limbah minyak GreenEA melaporkan bahwa dari minyak-minyak ‘lain’ yang 
digunakan di Eropa pada 2016, sekitar 500 ribu ton berasal dari ’acid oil, PFADs dan POME’ 
(Hillairet, Allemandou, and Golab 2016). Kami memperkirakan bahwa mayoritas kandungan dari 
bahan ini adalah PFADs, mengingat bahwa proses mendapatkan minyak dari POME belum 
diimplementasikan secara luas, dan produksi acid oils dari minyak murni lainnya masih sangat 
rendah bila dibandingkan dengan produksi acid oils dari PFADs (Malins 2017c). Berdasarkan 
analisis yang disajikan dalam Malins (2017c), diasumsikan bahwa penggunaan 1 ton PFADs untuk 
biofuel dapat menghasilkan 0,64 permintaan minyak sawit tambahan, yang berarti bahwa 
penggunaan PFADs di UE sebagai feedstock biofuel di 2016 diasosiasikan setidaknya dengan 290 
ribu ton permintaan minyak sawit tambahan.  

 

 

Figur 12. Penggunaan feedstock biodiesel di UE 

Sumber: Flach et al.(2017) 
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Di 2013, UE memperkenalkan bea anti-dumping untuk impor minyak sawit olahan dari Indonesia, 
yang menekan impor biodiesel asal Indonesia (Wright and Rahmanulloh 2017). Namun demikian, 
bea-bea ini tidak mempengaruhi ekspor minyak sawit Indonesia, dan tampaknya tidak secara 
signifikan mengurangi keseluruhan penggunaan minyak sawit sebagai feedstock biodiesel untuk 
konsumsi UE. 

Masa depan konsumsi minyak sawit berbasis biodiesel di UE saat ini terus mengalami perubahan 
dikarenakan oleh proses pengadopsian revisi Petunjuk Energi Terbarukan yang tengah berjalan, 
yang akan mulai diberlakukan untuk periode 2020-2030. Proposal awal dari Komisi (Komisi Eropa 
2016) akan membatasi peran biofuel berbasis pangan di UE, termasuk minyak sawit, dengan 
mengurangi maksimum besaran biofuel berbasis pangan yang mendapatkan insentif, untuk 
kegunaan energi transportasi dari 7% ke 3,8%, dan menciptakan suatu dasar bagi Negara-negara 
anggota dalam menerapkan pembatasan lebih lanjut terhadap bahan bakar dengan emisi ILUC 
yang tinggi (cf. Malins, Searle, and Baral 2014). DG Agri and Joint Research Centre (2016) 
mengantisipasi bahwa perubahan dalam hal insentif ini akan mengurangi impor minyak sawit UE 
hingga 15-20%, atau antara 1,5 dan 2 juta ton. Namun demikian, organisasi petani dan industri 
biofuel berbasis pangan menolak pembatasan tersebut, dan masih belum jelas apa nantinya hasil 

akhir dari negosiasi antara Komisi Eropa, Parlemen dan Dewan
7
. Posisi Dewan, yang pernah 

diumumkan pada Desember 2017, mengusulkan batas penggunaan biofuel berbasis pangan pada 
nilai 7% ketimbang menguranginya (Komisi Perwakilan Permanen Dewan Uni Eropa 2017). 

Skenario untuk potensi permintaan feedstock minyak sawit dari biofuel UE ditunjukkan pada 
Tabel 5. 

 
Tabel 5. Potensi permintaan minyak sawit langsung untuk biodiesel UE (2020-2030) 
 

 
Skenario 

 
Deskripsi 

Permintaan minyak sawit (jutaan ton) 

2020 2025 2030 

Tinggi 
Pertumbuhan dalam kontribusi biodiesel minyak 
sawit dengan batas 7% untuk bahan bakar 
berbasis pangan 

3.3 3.7 4.1 

Sedang 
Penggunaan bahan bakar berbasis pangan 
berkurang hingga 3,8% hingga 2030 

3.1 2.5 1.8 

Rendah 
Penghentian dukungan untuk minyak sawit 
untuk biodiesel mulai dari 2021 (beberapa 
penggunaan PFADs masih berlanjut) 

2.9 0.3 0.3 

 
  

                                                             
7
 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/biofuel-debate-a-political-hot-potato-as- 

renewable-energy-debate-nears-the-home-straight/ 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/biofuel-debate-a-political-hot-potato-as-renewable-energy-debate-nears-the-home-straight/
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Norwegia 

Meskipun Norwegia bukanlah anggota Uni Eropa, namun sebagai anggota Masyarakat Ekonomi 
Europa (European Economic Area) ia tetap menjalankan Petunjuk Energi Terbarukan (Norwegian 
Ministry of Petroleum and Energy 2012). Sebagai tambahan, konsumsi biofuel di Norwegia terkena 
dampak lebih lanjut dari dua mekanisme insentif terkait dengan transportasi darat. Yang pertama 
adalah yang disebut dengan ‘rencana eskalasi’ yang diumumkan oleh Pemerintah Norwegia pada 
2016, yang melampaui persyaratan-persyaratan RED dengan menyatakan bahwa mandat 
pencampuran volume biofuel untuk transportasi darat harus meningkat dari 7 persen per 1 Januari 
2017 menjadi 20 persen per 1 Januari 2020 (mandat pencampuran pada saat publikasi di Januari 
2018 adalah 10 persen). Hal lainnya adalah, pasokan biofuel yang melebihi batas mandat 

pencampuran harus dibebaskan dari pajak jalan raya
8
. 

Tahun 2016, Pemerintah Norwegia melaporkan bahwa 423 juta liter biofuel telah dipasok ke pasar 
bahan bakar Norwegia (Miljødirektoratet 2017). Angka ini menunjukkan peningkatan lebih dari dua 
kali lipat dibandingkan dengan 2015, pada saat hanya ada pasokan biofuel sebanyak 188 juta liter 
(Miljødirektoratet 2017). Bersamaan dengan peningkatan pesat dalam penggunaan biofuel ada 
ekspansi besar-besaran dalam hal peran minyak sawit dan produk-produk turunannya di pasar 
Norwegia. Meskipun pemerintah melaporkan bahwa di 2015 minyak sawit tidak digunakan sebagai 
feedstock untuk bahan bakar Norwegia, dan PFADs hanya berkontribusi sebesar 1% terhadap 
feedstock biofuel, namun sebagian besar pertumbuhan volume dari 2015 ke 2016 adalah berasal 
dari minyak sawit dan PFADs. Berdasarkan data yang disajikan oleh Miljødirektoratet (2017), kami 
memperkirakan bahwa sekitar 90 juta liter PFADs dan 60 juta liter minyak sawit telah dikonsumsi 
di 2016, yang menghasilkan sekitar 100 ribu ton total permintaan feedstock minyak sawit. 

Badan Lingkungan Hidup Norwegia mengubah klasifikasi PFADs di 2016 dari ‘limbah/residu’ 
menjadi ‘produk sampingan’ dan dengan demikian mendiskualifikasi biodiesel yang dihasilkan 
dari PFADs dari mendapatkan perhitungan ganda insentif feedstock yang berlaku sejak 1 Januari 

2017.9  Hal ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan besar-besaran dalam volume PFADs 
yang digunakan untuk pasar Norwegia (karena masih ada pasar UE yang masih memenuhi 
persyaratan untuk menerima tambahan dukungan). Namun demikian, data awal di 2017 dari kantor 
perpajakan Norwegia (Norwegian Tax Administration) menunjukkan bahwa penjualan biofuel di 
Norwegia dari Januari ke September 2017 bernilai total 538 juta liter (termasuk 482 juta liter 
biodiesel). Angka ini sudah lebih 100 juta liter di atas total penjualan biofuel di 2016, dan 
berdasarkan hal ini tampaknya ada peningkatan dalam keseluruhan penggunaan biodiesel minyak 

sawit di Norwegia di 2017. Riset pasar yang dilakukan oleh Rainforest Foundation Norway10 
menunjukkan bahwa penurunan dalam penggunaan PFADs dibandingkan dengan 2016 sudah 
melebihi dari cukup ditunjukkan dengan adanya peningkatan yang signifikan dalam pasokan 
biodiesel minyak sawit. 

  

                                                             
8
 http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Februar-2017/Fakta-om-biodrivstoff1/ 

9
 https://www.platts.com/latest-news/agriculture/london/norway-tightens-regulations-on-use-of- pfad-for-

26427825 
10

 Komunikasi pribadi dengan Rainforest Foundation Norway. 

http://www.rainforest.no/en/
http://www.cerulogy.com/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Februar-2017/Fakta-om-biodrivstoff1/
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Amerika Serikat 

Di Amerika Serikat (A.S), biodiesel berbasis minyak sawit bukanlah jalur yang disetujui untuk 
pemasokan biofuel yang memenuhi syarat mandat diesel berbasis biomassa dari Standar Bahan 
Bakar Terbarukan (Renewable Fuel Standard/RFS), namun beberapa fasilitas pemrosesan minyak 
sawit memenuhi syarat untuk memasok biodiesel berbasis minyak sawit sebagai ‘bahan bakar 

terbarukan
11

. ICCT memperkirakan (Searle 2017) bahwa di 2016 ada sekitar 400 juta liter biodiesel 

minyak sawit yang diimpor ke AS dari Indonesia, dan tercatat adanya tambahan ~800 juta liter 
impor biodiesel dari Singapura dan Finlandia, yang mungkin termasuk sejumlah besar minyak 

sawit yang dihasilkan dari HVO dari fasilitas-fasilitas yang dioperasikan oleh Neste.
12

 

Dimulainya impor minyak sawit biodiesel ke Amerika Serikat guna mematuhi Standar Bahan Bakar 
Terbarukan bertepatan dengan peningkatan yang signifikan dalam harga ‘D6 RINs’, sertifikat yang 
diberikan untuk pasokan ‘bahan bakar terbarukan’ di AS. Mulai Agustus 2017, D6 RIN memiliki nilai 
sebesar 40 sen per liter, yang menurut ICCT “berkemungkinan besar memberi insentif untuk 
meneruskan impor [diesel berbasis biomassa] dari Indonesia” (Searle 2017). 

Sulit untuk memperkirakan kemungkinan peran biodiesel berbasis minyak sawit di masa depan 
dalam Standar Bahan Bakar Terbarukan. Mengingat bukti analisa daur hidup yang menunjukkan 
bahwa biodiesel berbasis minyak sawit mendorong timbulnya emisi perubahan penggunaan lahan 
secara tidak langsung yang sangat besar (Malins 2012, 2017a), maka biodiesel minyak sawit 
dipandang tidak mungkin dapat memenuhi persyaratan untuk diesel berbasis biomassa atau 
biofuel RIN yang lebih maju di bawah RFS (dengan asumsi bahwa aturan-aturan persyaratan tidak 
mengalami perubahan). Namun demikian, kebijakan-kebijakan awal (the grandfathering) yang 
menjadikan, hingga saat ini, impor-impor harus mempertimbangkan mandat bahan bakar 
terbarukan, masih akan berlanjut hingga 2022. Situasi ini makin bertambah rumit dengan 
kemungkinan adanya penerapan tariff untuk biodiesel Indonesia oleh pemerintah AS, yang 
menuduh Indonesia melakukan dumping untuk produk-produk yang mendapatkan subsidi secara 

tidak adil.
13

 

Tabel 6 menjelaskan skenario permintaan AS terhadap minyak sawit sebagai feedstock biodiesel 
untuk periode 2020 hingga 2030. 

Tabel 6. Potensi permintaan minyak sawit tidak langsung untuk biodiesel AS (2020-2030) 
 

 

Skenario 

 

Deskripsi 

Permintaan minyak sawit (jutaan ton) 

2020 2025 2030 

Tinggi 
Penggunaan biodiesel minyak sawit dan/atau 
PFADs mengalami pertumbuhan di bawah aturan 
yang telah direvisi 

1.5 1.8 2.1 

Sedang Penggunaan minyak sawit tetap stabil hingga 
2030 

0.7 0.7 0.7 

Rendah Grandfathering dihilangkan, tidak ada dukungan 
di 2030 

0.7 0 0 

                                                             
11
 Ini adalah kategori yang sama dengan pemasokan corn ethanol, namun kredit yang tersedia untuk 

memasok biofuel yang dapat dikategorikan sebagai ‘bahan bakar terbarukan’ kurang bernilai jika 
dibandingkan dengan yang untuk diesel berbasis biomassa. 
12

 Cf. https://www.theicct.org/blogs/staff/unexpected-tax-bill-for-imported-palm-oil-biodiesel 
13

 https://www.commerce.gov/news/press-releases/2017/08/us-department-commerce-issues-affir- mative-
preliminary-countervailing 

http://www.theicct.org/blogs/staff/unexpected-tax-bill-for-imported-palm-oil-biodiesel
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2017/08/us-department-commerce-issues-affirmative-preliminary-countervailing
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Cina 

Tahun 2014, Cina mengimpor sebanyak 900 juta liter biodiesel Indonesia, dapat dikaitkan dengan 
tingginya harga minyak bumi (Anderson-Sprecher and Ji 2015; Kim and Anderson 2017). Namun 
demikian tampaknya ini hanya fenomena sementara, dan untuk 2015 dan 2016 tidak ada impor 
yang signifikan. Dalam jangka panjang, pihak Indonesia dan Malaysia masih tertarik untuk 
menyediakan minyak sawit sebagai feedstock guna mendukung pertumbuhan penggunaan 

biodiesel di Cina.
14

 Rencana Lima Tahun Cina 13 menetapkan sasaran 2 juta ton konsumsi 
biodiesel di Cina hingga 2020, yang akan (jika diproduksi di dalam negeri) membutuhkan 
peningkatan sebesar empat kali lipat dibandingkan dengan produksi 2017 (Kim and Anderson 
2017). Standar biodiesel/diesel Cina adalah B5, dan pasokan penuh B5 di Cina akan membutuhkan 
sebanyak 9 juta ton biodiesel (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute 2017). Meskipun 
peningkatan impor minyak sawit guna mendukung pertumbuhan sektor biodiesel dapat dilakukan, 
namun saat ini tidak jelas apakah Pemerintah Cina benar-benar tertarik untuk mengambil jalan 
tersebut. Dengan demikian kami berasumsi bahwa dalam skenario untuk biodiesel rendah, tidak 
ada permintaan dari Cina untuk biodiesel minyak sawit, namun untuk skenario tinggi ambil contoh 
kasus dimana Cina memenuhi pasokan biodiesel B5 berbasis minyak sawit hingga 2030 (Tabel 7). 

 

Tabel 7. Potensi permintaan minyak sawit langsung untuk biodiesel Cina (2020-2030) 
 

 

Skenario 

 

Deskripsi 

Permintaan minyak sawit (jutaan ton) 

2020 2025 2030 

Tinggi 
50% minyak sawit dalam target biodiesel 2020, 
B5 dari 100% minyak sawit hingga 2030 

1 4 9 

Sedang 
50% minyak sawit dalam target biodiesel 2020, 
tidak ada pertumbuhan lanjutan 

1 1 1 

Rendah Tidak ada minyak sawit untuk biodiesel 0 0 0 

 

 

Jepang 

Terkait dengan penggunaan biofuel transportasi, Jepang hanya memiliki program dukungan yang 
terbatas, dan hal ini diperkirakan akan tercapai sepenuhnya lebih kurang di 2017 melalui pasokan 
ETBE (ethyl tert-butyl ether) (Iijima and Paulson 2017), yang tidak menggunakan minyak nabati 
sebagai feedstock.Saat ini, permintaan untuk minyak sawit tampaknya akan berasal dari dukungan 

Jepang untuk stasiun pembangkit listrik terbarukan.Dilaporkan bahwa
15

 Pemerintah Jepang telah 
memberikan persetujuan bagi pembangkit listrik terbarukan hingga 5 gigawatt dengan bahan  

                                                             
14

 https://www.nst.com.my/business/2017/08/271666/malaysia-indonesia-talks-china-b5-biodiesel-pr 
ogramme?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_pulse_read%3BBpzwq1s6R6CAwIhJgrFheg%3D% 3D, 
http://www.en.netralnews.com/news/business/read/5759/indonesia.set.to.increase.cpo.export. to.china, 
http://palmoilmagazine.com/index.php/news/detail/the-government-will-boost-the-cpo- export-to-china 
15 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/where-green-incentives-chop-down-palm- trees-in-
search-for-fuel 
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https://www.nst.com.my/business/2017/08/271666/malaysia-indonesia-talks-china-b5-biodiesel-programme?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_pulse_read%3BBpzwq1s6R6CAwIhJgrFheg%3D%25
http://www.en.netralnews.com/news/business/read/5759/indonesia.set.to.increase.cpo.export.to.china
http://www.en.netralnews.com/news/business/read/5759/indonesia.set.to.increase.cpo.export.to.china
http://palmoilmagazine.com/index.php/news/detail/the-government-will-boost-the-cpo-export-to-china
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/where-green-incentives-chop-down-palm-trees-in-search-for-fuel
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bakar minyak sawit. Menurut perhitungan dari Asosiasi Energi Biomassa Jepang, pengoperasian 
fasilitas-fasilitas tersebut akan menghabiskan sekitar 9 juta ton minyak sawit per tahun. 

Ini akan menjadi sumber terbesar dari tambahan permintaan minyak sawit, namun masih belum 
jelas apakah fasilitas-fasilitas ini akan benar-benar dibangun dan dioperasikan. Kami mengetahui 
bahwa kapasitas saat ini hanyalah 40 megawatt, dan Bloomberg melaporkan bahwa pada saat ini 
pembangkit listrik menggunakan minyak yang merupakan “produk sampingan dari penyulingan 
minyak pangan”, kemungkinan PFADs, dan Asosiasi Energi Biomassa mengantisipasi bahwa dari 
sejumlah fasilitas-fasilitas yang telah disetujui, paling banyak akan dibangun sekitar 20-30%. Hal 
ini akan membutuhkan sedikitnya tambahan 2-3 juta ton minyak sawit impor. 

Masih ada banyak ketidakpastian mengenai bagaimana program energi terbarukan Jepang akan 
dikembangkan, apakah pembangkit tenaga listrik minyak sawit yang telah disetujui pada 
kenyataannya akan dibangun, dan apakah pemerintah Jepang selanjutnya akan meregulasi 
penggunaan minyak sawit guna memastikan kesinambungan program tersebut. Bloomberg dalam 
artikelnya menulis bahwa, “pejabat yang bertanggung jawab untuk program insentif di 
Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, mengatakan pihaknya berencana mengadakan 
diskusi lebih banyak dengan komite penepatan tarif-yang diangkat oleh pemerintah guna 
memastikan bahwa program tersebut tetap 'berkesinambungan'.” Mengingat ketidakpastian ini, 
dan kecilnya ukuran pasar yang ada sekarang, kami belum memasukkan pertumbuhan yang 
signifikan dalam hal permintaan dari Jepang ke dalam analisa di dokumen ini. Ada harapan bahwa 
karena tujuan-tujuan dari program energi terbarukan Jepang adalah terkait dengan lingkungan 
hidup, batasan-batasan akan diberlakukan untuk minyak sawit pembakaran demi mencegahnya 
berpindah/beralih ke pasar utama. 

 

Penerbangan 

Industri penerbangan berkemungkinan menjadi pengguna biofuel terbesar. Skenario bahan bakar 
alternatif yang dipresentasikan dalam International Civil Aviation Organisation (ICAO) Conference 
on Aviation and Alternative Fuels (CAAF2) 2017 menyebutkan biofuel memenuhi 4% dari 100% 
permintaan bahan bakar penerbangan di 2050. Seperti yang diilustrasikan dalam Figur 13, ICAO 
telah mempertimbangkan skenario-skenario dimana permintaan bahan bakar alternatif untuk 
penerbangan berkisar antara 9 hingga 69 juta ton di 2030, dan dari 20 ke 570 juta ton hingga 
2050. Satu skenario yang menunjukkan pada akhirnya 50% bahan bakar penerbangan diganti 
dengan bahan bakar jet terbarukan disebut-sebut sebagai “Visi Inspiratif ICAO 2050” (ICAO 
Secretariat 2017b). Skenario ini membutuhkan 46 juta ton bahan bakar alternatif penerbangan 
hingga 2030. 

Ada dua kelompok utama proses produksi guna menghasilkan biofuel penerbangan drop-in–
proses hydrotreating minyak atau lemak nabati, yang sudah menjadi kegiatan komersial, dan 
beberapa proses yang mampu mengubah biomassa generik menjadi bahan bakar melalui proses 
thermochemical dan biochemical, yang belum dioperasikan pada skala komersial. Dengan  
tersedianya proses hydrotreating, ini berarti bahwa produksi biofuel penerbangan berpotensi 
menjadi konsumen minyak nabati yang besar. 
ICAO mencatat bahwa pertumbuhan jangka pendek dapat dicapai dengan mengarahkan 

“sejumlah besar HEFA 
16

-diesel” ke penerbangan (ICAO Secretariat 2017c), yang bisa termasuk 
bahan bakar berbasis minyak sawit. Seperti disebut di atas, saat ini minyak sawit merupakan 
feedstock yang digemari oleh banyak produsen diesel HEFA/HVO. Secara umum ini adalah 
minyak nabati murni termurah yang tersedia, yang membuatnya lebih menarik dari sisi keuangan  
 

                                                             
16

 Hydro-processed esters dan fatty acids (HEFA) adalah istilah lain untuk diesel HVO. 
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sebagai feedstock HVO, dan karena itu dengan ketiadaan hambatan-hambatan

17
 regulasi apapun 

kemungkinan ia akan berkontribusi besar terhadap pasokan biofuel penerbangan 2030. 

 

 

Figur 13. Skenario permintaan bahan bakar alternatif penerbangan 

Sumber: ICAO Secretariat (2017c) 

 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target-target untuk penggunaan bahan bakar alternatif 
dalam penerbangan domestik, meningkat ke 5% hingga 2025 (Pemerintah Indonesia 2015), 
meskipun dicatat bahwa “industri sangat enggan dalam hal penerapannya” (Government of 
Indonesia 2017). Target ini, jika tercapai, sudah hampir pasti akan terpenuhi dengan minyak sawit 
hydrotreated, yang membutuhkan 320 juta liter jetfuel terbarukan hingga 2025 (Widiyanto 2017). 

Saat ini sangat sulit membuat prediksi yang meyakinkan mengenai bagaimana pasar bahan bahan 
alternatif penerbangan akan dikembangkan. Tingkat aspirasi untuk volume bahan bakar alternatif 
yang didukung oleh ICAO dan industri penerbangan sangat besar, namun hingga saat ini skala 
keberhasilan dalam penggunaan bahan bakar penerbangan alternatif masih sangat terbatas. The  

 
                                                             
17 Kesulitan dalam menegakkan tata kelola kesinambungan yang kuat untuk biofuel penerbangan 
diilustrasikan dalam laporan-laporan yang menyebutkan bahwa aturan-aturan yang telah diusulkan 
kemungkinan akan semakin lemah karena adanya penolakan dari beberapa negara anggota ICAO: 
https://www.reuters.com/article/us-climatechange-aviation/u-n-aviation-agency-recom- mends-weaker-
rules-for-biofuels-sources-idUSKBN1DA2JT 
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European Advanced Biofuels Flightpath

18
 meminta adanya 2 juta ton jetfuel alternatif hingga 2020, 

satu target yang benar-benar sulit tercapai, dan gagasan AS seperti target ‘dari pabrik ke 
penerbangan’ untuk miliaran galon biofuel penerbangan hingga 2018 tampaknya juga akan 
bernasib sama. Mencari kemungkinan feedstock lain juga sulit. Sementara industri penerbangan 
secara konsisten merujuk pada bahan bakar alternatif ‘berkesinambungan’, namun masih belum 
jelas persyaratan-persyaratan berkesinambungan apa yang akan diterapkan, dan proposal saat ini 
akan menetapkan syarat minimum penyimpanan karbon hanya 10% (ICAO Secretariat 2017a). 
Manfaat-manfaat iklim yang tidak besar seperti ini masih jauh dari apa yang dipersyaratkan oleh 
kebanyakan standar kesinambungan yang ada saat ini untuk bahan bakar alternatif. Masih belum 
jelas juga apakah kerangka kerja kebijakan yang bakal dipersiapkan saat ini (seperti “CORSIA”, 
ICAO Secretariat 2017a) akan mencukupi untuk memberikan bahan bakar alternatif ke pasar 
jetfuel. 

Jika industri penerbangan melangkah ke depan dengan target-target volume yang ambisius untuk 
penyaluran biofuel, saat ini ada risiko-risiko yang patut dipertimbangkan termasuk diantaranya 
adalah peningkatan permintaan minyak sawit dalam jumlah sangat besar. Di sisi lain tampaknya 
penyaluran ini akan terhenti, karena sedikitnya permintaan yang dihasilkan, dan gagasan yang 
besar untuk penggunaan bahan bakar alternatif untuk penerbangan di 2030 gagal terwujudkan. 

Tabel 8 memberikan ilustrasi skenario untuk potensi permintaan minyak sawit untuk bahan bakar 
penerbangan. 

 
Tabel 8. Potensi permintaan minyak sawit langsung dari bahan bakar penerbangan alternatif 
(2020-2030) 
 

 

Skenario 

 

Deskripsi 

Permintaan minyak sawit (jutaan 
ton) 

2020 2025 2030 

 
Tinggi 

Penyaluran jet alternatif didasarkan oleh ‘Visi 
Inspiratif ICAO 2050’, minyak sawit sebagai 25% 
feedstock 

 
0.4 

 
1.3 

 
11.6 

Sedang ICAO skenario 28% jetfuel, 15% dari minyak sawit 0.2 0.8 5.4 

Hanya Indonesia 
Indonesia memenuhi target 2025, tidak ada 
bahan bakar penerbangan (jet) berbasis minyak 
sawit lain 

0.2 0.3 0.3 

Rendah Indonesia mencapai 50% dari target 2025 0.1 0.1 0.1 

 
  

                                                             
18 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/biofuels/biofuels-aviation 
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Dampak meningkatnya permintaan minyak sawit 

dikarenakan kebijakan biofuel 

 
 

33 
 

 

www.rainforest.no/en/ | www.cerulogy.com 

 

 
Tinjauan tentang permintaan langsung 

Tabel 9 dan Figur 14 memberikan suatu tinjauan mengenai potensi permintaan minyak sawit untuk 
feedstock biofuel antara 2020 dan 2030. Jika permintaan menurun di UE dan AS, dan program lain 
gagal memenuhi target-target mereka, keseluruhan permintaan bisa tetap statis. Jika, di sisi lain, 
permintaan AS dan UE gagal diturunkan, dan program-program di Asia Tenggara dan di 
penerbangan meluas secara cepat, permintaan mungkin dapat meningkat secara dramatis. 
Skenario ‘tinggi’ melibatkan lebih dari 500% peningkatan dalam konsumsi minyak sawit saat ini 
untuk biofuel, yang didorong terutama oleh Indonesia, Cina dan sektor penerbangan. Tentu saja, 
dalam kenyataannya mungkin saja beberapa program mendorong peningkatan konsumsi 
sementara yang lain menurunkan, yang menghasilkan outcome menengah. 

 

Tabel 9. Skenario untuk permintaan minyak sawit langsung untuk feedstock biofuel 
 

 
Permintaan 
dalam jutaan 
ton 

2020 2025 2030 

Rendah* Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi 

Indonesia 2.5 4 12.9 4 6.9 15.9 5.5 12.2 18.6 

Malaysia 0.7 1.2 1.8 0.9 1.5 2.4 1.0 1.8 3.6 

Thailand 1.2 1.3 2.5 1.3 1.6 3.3 1.5 1.9 4.3 

UE 2.9 3.1 3.3 1.3 2.5 3.7 0.9 2.2 4.1 

Norwegia 0.1 0.1 0.2 0 0.1 0.2 0 0.1 0.3 

AS 0.7 1.0 1.5 0 0.7 1.4 0 0.7 2.1 

Cina 0 0 1.0 0 0 4.0 0 0 9.0 

Penerbangan 0.1 0.2 0.4 0.1 0.8 1.3 0.1 5.4 11.6 

Total 8.2 10.9 23.6 7.6 14.1 32.2 9 24.3 53.6 

 
*Dalam semua kasus, kasus ‘rendah’ untuk 2020 menggambarkan perkiraan konsumsi sekarang. 

Skenario-skenario ini didasarkan pada informasi seperti yang tertulis di atas dan penilaian ahli dari penulis. 
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Figur 14. Skenario-skenario rendah, sedang dan tinggi (searah jarum jam dari kiri atas) untuk 
peningkatan dalam permintaan langsung untuk minyak sawit sebagai feedstock biofuel dari 2020 
hingga 2030 
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Permintaan tidak langsung  
untuk minyak sawit  
dikarenakan oleh konsumsi  
biodiesel dari minyak nabati lain 
Permintaan minyak sawit tidak hanya mengalami peningkatan karena penggunaan minyak sawit 
secara langsung sebagai feedstock biodiesel, namun bisa juga didorong oleh meningkatnya 
permintaan minyak nabati yang diakibatkan karena program-program biofuel menggunakan 
minyak lain, seperti biji rapa (rapeseed) dan kedelai (Malins 2013). Oleh sebab itu, permintaan 
minyak sawit di masa depan akan bergantung tidak hanya pada permintaan langsung dari para 
pengolah biodiesel, namun juga dari peningkatan permintaan tidak langsung jika minyak-minyak 
lain dikeluarkan dari sektor pangan, pakan dan farmasi dan obat-obatan dan diletakkan di sektor 
bahan bakar. 

 

Uni Eropa 

Di UE, analisa tentang perubahan penggunaan lahan tidak langsung yang diperkirakan muncul 
dari naiknya permintaan biofuel memberikan prediksi mengenai dampak dari permintaan untuk 
feedstock biodiesel lain terhadap permintaan minyak sawit. Seperti yang dicatat oleh Malins (2013), 
modelling yang dilakukan oleh International Food Policy Research Institute dengan menggunakan 
model MIRAGE (Laborde 2011) menemukan bahwa minyak sawit juga berkontribusi sebanyak 48% 
terhadap tambahan produksi minyak nabati global ketika penggunaan feedstock untuk produksi 
biodiesel mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada modelling dengan GLOBIOM 
(Valin et al.2015) yang menunjukkan bahwa minyak sawit dapat menempati hingga 40% dari 
tambahan produksi minyak nabati ketika permintaan untuk feedstock lain mengalami 
peningkatan. Campuran dari tambahan produksi yang dihasilkan dari peningkatan permintaan 
biodiesel untuk kegiatan modelling MIRAGE dan GLOBIOM secara berurutan diilustrasikan di 
Grafik 15 dan Grafik 16.

19
 

  

                                                             
19

 Analisa ini didasarkan pada data tambahan yang diberikan oleh tim-tim dari dua modelling. 
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Figur 15. Peningkatan dalam produksi minyak nabati guna merespon permintaan untuk feedstock 
biodiesel yang berbeda dalam MIRAGE (Laborde 2011) 
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Figur 16. Peningkatan dalam produksi minyak nabati guna merespon permintaan untuk feedstock 
biodiesel yang berbeda dalam GLOBIOM (Valin et al.2015) 
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Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa jika permintaan biodiesel dari minyak nabati di UE 
dipertahankan di level yang ada saat ini dan bukan dihentikan, maka hal ini akan menghasilkan 
tidak hanya permintaan langsung minyak sawit untuk digunakan sebagai feedstock namun juga 
permintaan tidak langsung untuk menggantikan minyak nabati lain yang telah dikeluarkan dari 
pasar pangan untuk tujuan produksi biodiesel. Di 2030, dengan asumsi batasan 7% dalam 
penggunaan biofuel berbasis pangan masih terus diterapkan dalam campuran energi transportasi 
UE, permintaan UE terhadap minyak nabati murni untuk produksi biodiesel diperkirakan menjadi 16 
juta ton, pemisahannya ditunjukkan dalam Grafik 17 (Malins 2017b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 17. Perkiraan pemisahan feedstock untuk biodiesel UE, 2030 

Pemisahan feedstock berdasarkan modelling GLOBIOM untuk 2020 

 

Dengan menggabungkan perkiraan minyak nabati 2030 dalam kasus batas 7% masih terus 
diberlakukan dalam kebijakan UE dan nilai dari MIRAGE dan GLOBIOM untuk efek dari 
meningkatnya penggunaan kedelai/biji rapa/minyak bunga matahari terhadap permintaan minyak 
sawit, dan satu asumsi tentang pecahan (fraction) dari permintaan yang mungkin dapat terpenuhi 

melalui beberapa kombinasi peningkatan hasil produksi dan penurunan konsumsi pangan
20

, maka 
estimasi potensi permintaan tidak langsung untuk minyak sawit di 2030 mungkin bisa didapatkan. 
Permintaan tidak langsung untuk minyak sawit dikarenakan oleh masih berlanjutnya produksi 
biodiesel UE diantisipasi berada pada kisaran 1,2-2,3 juta ton. 

Cara lain untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat pada data impor minyak nabati 
UE. Seperti yang ditunjukkan pada Grafik 5 dan Grafik 6, produksi minyak nabati domestik UE tidak  

                                                             
20 Kami memperkirakan bahwa 50% dari peningkatan permintaan minyak nabati dari produsen biodiesel 
berasal dari kombinasi dua efek ini. 
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dapat mengimbangi permintaan terhadap biodiesel, dan impor semakin meningkat demi menutup 
jurang ini. Grafik 18 menunjukkan bahwa kebanyakan peningkatan dalam impor minyak nabati ini,  
4,5 dari 6,9 juta ton dari 2000 hingga 2013, berasal dari minyak sawit (dan minyak biji kelapa 
sawit). Ini sama dengan penjumlahan dari permintaan langsung minyak sawit untuk biodiesel di UE 
yang disebutkan di bab sebelumnya (sekitar 2,5 juta ton) dengan estimasi permintaan tidak 
langsung sekitar 1,2-2,3 juta ton seperti yang disebutkan di atas. 

 

 

 

Grafik 18. Pertumbuhan impor netto UE untuk minyak-minyak nabati utama terhadap defisit antara  

permintaan biodiesel dan pertumbuhan produksi minyak nabati, 2000-2013 

Skenario-skenario untuk permintaan tidak langsung minyak sawit dikarenakan oleh kebijakan 
biofuel UE digambarkan di Tabel 11. 
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Tabel 10. Potensi dampak tidak langsung permintaan minyak sawit dari kebijakan biofuel UE (2020-

2030) 

 

 

Skenario 

 

Deskripsi 

Permintaan minyak sawit (jutaan ton) 

2020 2025 2030 

 
Tinggi 

 
Estimasi tinggi terhadap permintaan tidak langsung 
saat ini, konsumsi biodiesel berbasis pangan 
meningkat  

 
2.3 

 
2.8 

 
3.2 

 
Sedang 

Estimasi tengah terhadap permintaan tidak 
langsung saat ini, konsumsi biodiesel 
berbasis pangan tetap konstan 

  
1.7 

 
1.7 

 
1.7 

Rendah 
Estimasi rendah untuk permintaan tidak langsung 
saat ini, produksi biodiesel berbasis pangan 
dihentikan 

1.2 0.6 0.3 

 

AS 

AS bukanlah konsumen lansung terbesar untuk minyak sawit biodiesel, namun program-program 
biodiesel AS mungkin masih menjadi pemicu dari keseluruhan permintaan. Seperti yang 
ditunjukkan dalam Grafik 5, konsumsi biodiesel AS secara signifikan telah melampaui peningkatan 
dalam produksi minyak nabati AS sejak 2000. Dalam periode ini, seperti yang ditunjukkan dalam 
Grafik 6, impor minyak nabati AS mengalami peningkatan demi memenuhi beberapa kelebihan 
permintaan ini, meskipun perlu dicatat juga bahwa pada masa periode ini ekspor minyak kedelai 
sebenarnya mengalami peningkatan dari 600,000 ton di 2000 menjadi 1,7 juta ton di 2010, 
sebelum kemudian jatuh ke 800,000 ton sebelum 2013. Lebih dari setengah dari pertumbuhan 
dalam impor netto berasal dari minyak sawit dan minyak biji sawit. Grafik 19 menunjukkan bahwa 
minyak nabati AS semakin mengalami defisit dikarenakan oleh pertumbuhan permintaan biodiesel 
telah terpenuhi setengahnya dari peningkatan impor minyak sawit (dan biji sawit) dan minyak biji 
rapa. Masuk akal menyimpulkan bahwa jika tidak ada 4,9 juta ton pertumbuhan pada konsumsi 
biodiesel di AS dari 2000 hingga 2013, mungkin tidak perlu ada peningkatan paralel sebesar 1,3 
juta ton dalam impor minyak sawit. 
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Grafik 19. Pertumbuhan dalam impor netto AS untuk minyak utama non-nabati terhadap defisit 
antara permintaan biodiesel dan pertumbuhan produksi minyak nabati, 2000-2013 

 
Tabel 11. Potensi permintaan tidak langsung minyak sawit dari kebijakan biofuel AS (2020-2030) 

 

Skenario 

 

Deskripsi 

Permintaan minyak sawit (jutaan ton) 

2020 2025 2030 

 
Tinggi 

Estimasi tinggi untuk permintaan tidak langsung 
saat ini, konsumsi biodiesel berbasis pangan 
meningkat pesat 

 
2.5 

 
3.0 

 
3.6 

Sedang 
Estimasi tengah untuk permintaan tidak langsung 
saat ini, konsumsi biodiesel berbasis pangan 
meningkat 

1.9 2.1 2.3 

Rendah 
Estimasi rendah untuk permintaan tidak langsung, 
produksi biodiesel berbasis pangan tetap konstan 

1.3 1.3 1.3 

 

Mandat diesel berbasis biomassa AS menunjukkan peningkatan sejak 2014, dan untuk 2018 
ditetapkan sekitar 7 juta ton

21
. Dengan asumsi bahwa kontribusi minyak sawit impor dalam 

memenuhi permintaan ini secara kasar masih tetap konstan, ini menunjukkan bahwa impor 
minyak sawit ke AS mungkin sekitar 1,9 juta ton lebih tinggi dibandingkan dengan jika tidak ada 
mandat biodiesel. 

                                                             
21 https://www.epa.gov/renewable-fuel-standard-program/final-renewable-fuel-standards-2017-and- 
biomass-based-diesel-volume 
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Brazil dan Argentina 

Brasil mengonsumsi 3 juta ton biodiesel per tahun, program terbesar di dunia setelah AS dan UE. 
Berbeda dengan dua kawasan ini, pertumbuhan produksi minyak nabati domestik di Brasil kurang 
lebih dapat mengejar pertumbuhan permintaan biodiesel (Grafik 20), dan impor minyak sawit relatif 
kecil (sekitar 430 ribu ton di 2013). Sementara permintaan biodiesel Brasil tentunya akan 
membawa beberapa dampak terhadap permintaan minyak sawit dengan mengurangi ketersediaan 
minyak kedelai untuk tujuan lain, ini mungkin tidak besar jika dibandingkan dengan pasar-pasar 
lain yang didiskusikan di sini. Situasinya serupa untuk Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 20. Pertumbuhan dalam produksi minyak nabati dan konsumsi biodiesel Brasil, 2000-14 

 

Penerbangan 

Sama seperti dampak langsung dari penerbangan melalui peningkatan permintaan minyak sawit 
sebagai feedstock, penerbangan juga dapat meningkatkan permintaan minyak sawit secara tidak 
langsung jika sektor ini menggunakan minyak nabati lain dalam jumlah yang besar, atau jika 
memang sektor ini menggunakan minyak sampingan dalam volume yang besar (Malins 2017c). 
Dampak sebenarnya terhadap pasar minyak sawit akan sangat bergantung pada tingkat 
penggunaan jet alternatif hydrotreated sebagai kebalikan dari penggunaan biomassa lain untuk 
teknologi liquids. Tabel 12 menyajikan skenario-skenario untuk potensi permintaan minyak sawit 
tidak langsung dari biofuel penerbangan. 
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Tabel 12.  Potensi permintaan tidak langsung minyak sawit dari bahan bakar penerbangan alternatif 
(2020-2030) 
 

 

Skenario 

 

Deskripsi 

Permintaan minyak sawit (jutaan ton) 

2020 2025 2030 

 
Tinggi 

Penyaluran jet alternatif berdasarkan ‘Visi Inspiratif 
ICAO 2050’, sawit secara tidak langsung memenuhi 
tambahan 15% dari permintaan produksi feedstock 

 
0 

 
0.8 

 
7.0 

Sedang 
Skenario ICAO 28% bahan bakar jet, sawit secara 
tidak langsung memenuhi tambahan 15% dari 
permintaan produksi feedstock 

0 0.8 5.4 

Rendah Tidak ada bahan bakar jet HVO di luar Indonesia 0 0 0 

 

 

Tinjauan permintaan tidak langsung 

Tabel 13 memberikan sebuah gambaran mengenai potensi tidak langsung permintaan minyak 
sawit sebagai kompensasi dari penggunaan minyak nabati lain untuk feedstock biofuel antara 
2020 dan 2030. Penilaian untuk potensi dampak tidak langsung terbatas pada UE, AS dan sektor 
penerbangan. Program-program biodiesel milik negara lain juga berkemungkinan untuk 
menyebabkan peningkatan tidak langsung terhadap permintaan minyak sawit, namun ketiga pasar 
ini dianggap sebagai yang berkemungkinan paling besar. Jika UE menghentikan permintaan 
biodiesel karena kekhawatiran terhadap ILUC dan industri penerbangan mengejar teknologi yang 
lebih maju untuk biomassa untuk liquid ketimbang meng-hydrotreating minyak nabati, maka 
dampak tidak langsung dapat dikurangi. Jika ternyata program untuk biofuel minyak nabati 
dipertahankan atau diperluas, permintaan minyak sawit tidak langsung dapat meningkat cepat 
hingga 2030. 

 
Tabel 13. Skenario-skenario untuk permintaan tidak langsung minyak sawit guna menggantikan 
feedstock biofuel 
 

 
Permintaan 
dalam jutaan ton 

2020 2025 2030 

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi 

UE 1.2 1.7 2.3 0.6 1.7 2.8 0.3 1.7 3.2 

AS 1.3 1.9 2.5 1.3 2.1 3.0 1.3 2.3 3.6 

Penerbangan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 5.4 7.0 

 
Total 

 
2.5 

 
3.6 

 
4.8 

 
1.9 

 
4.6 

 
6.6 

 
1.6 

 
9.4 

 
13.8 
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Skenario-skenario permintaan 

keseluruhan 

Tabel 14 dan Grafik 21 memberikan detail dampak dari kombinasi permintaan minyak sawit 
langsung dan tidak langsung di dalam tiga skenario. 

 
Tabel 14. Skenario untuk total permintaan minyak sawit dikarenakan oleh konsumsi biofuel, 2020-
2030 
 

 
Permintaan 
dalam jutaan ton 

2020 2025 2030 

Rendah* Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi 

Indonesia 2.5 4 12.9 4 6.9 15.9 5.5 12.2 18.6 

Malaysia 0.7 1.2 1.8 0.9 1.5 2.4 1 1.8 3.6 

Thailand 1.2 1.3 2.5 1.3 1.6 3.3 1.5 1.9 4.3 

EU 4.1 4.8 5.6 1.9 4.2 6.5 1.2 3.9 7.3 

Norwegia 0.1 0.1 0.2 0 0.1 0.2 0 0.1 0.3 

AS 2 2.9 4 1.3 2.8 4.4 1.3 3 5.7 

Cina 0 0 1 0 0 4 0 0 9 

Penerbangan 0.1 0.2 0.4 0.1 1.5 2 0.1 10.8 18.6 

Total 10.7 14.5 28.4 9.5 18.6 38.7 10.6 33.7 67.4 

 

 
 

 

  

  

 

  

  

 

 

Grafik 21. Total permintaan minyak sawit dikarenakan oleh kebijakan biofuel di 2030 berdasarkan 
skenario 
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  2015              2020          2025      2030 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 22. Skenario untuk permintaan minyak sawit dari biofuel dibandingkan dengan perkiraan 
konsumsi minyak sawit untuk pangan dan penggunaan lain 

Data perkiraan konsumsi untuk pangan (OECD dan FAO 2017) 

 

Perlu dicatat bahwa kami belum menerapkan umpan balik apapun terkait dengan perkiraan 
permintaan minyak sawit untuk pangan dalam Grafik 22, dan pada kenyataannya peningkatan 
permintaan minyak sawit dalam jumlah sebesar itu dari sektor biofuel (dan peningkatan harga 
yang menyertainya) diharapkan dapat menekan secara signifikan permintaan untuk minyak sawit 
dari sektor lain (Malins 2017b). 
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Dampak terhadap hutan dan gambut 
Ada sejarah kompetisi yang panjang di Asia Tenggara, antara memperluas hutan pertanian dan 
hutan tropis. Perkebunan kelapa sawit tumbuh dengan cepat di kondisi iklim yang diperlukan bagi 
pertumbuhan hutan hujan tropis, dan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang sangat cepat dalam 
beberapa dekade terakhir sangat terkait erat dengan deforestasi. 

Deforestasi dan penghancuran gambut merupakan sumber utama emisi CO2 dan karena itu 
program biofuel yang menyebabkan deforestasi dan keringnya gambut dapat merusak fungsinya 
sebagai pelindung iklim (Malins 2017a). Penghancuran yang terjadi di atas dan di bawah biomassa 
tanah dalam satu hektar hutan tropis menghasilkan rata-rata  500 - 1000 ton emisi CO2 per hektar 
(Malins 2010; Petrenko, Paltseva, and Searle 2016; Plevin et al.2014). Karbon tanah kemungkinan 
juga menjadi berkurang akibat konversi ke kelapa sawit. Untuk perkebunan di atas tanah mineral, 
hal ini dapat menyebabkan tambahan 150 ton emisi CO2  (Germer and Sauerborn 2008). Untuk 
perkebunan di atas lahan gambut, konsekuensi emisinya bahkan lebih besar, rata-rata sekitar 106 
ton emisi CO2  per tahun untuk beberapa dekade setelah pengeringan (Page et al.2011). 

 

Indonesia 

Abood et al.(2015) memberikan sebuah indikasi sejauh mana ekspansi perkebunan kelapa sawit 
dikaitkan dengan hilangnya hutan di Indonesia di dekade dari 2000 hingga 2010, karena total area 
sawit yang dipanen di Indonesia meningkat drastis dari 2 juta hektar menjadi 6 juta hektar. Mereka 
menggunakan citra satelit untuk menilai tingkat hilangnya hutan yang ditemukan di dalam konsesi 
kelapa sawit industri yang teridentifikasi. Dalam dekade tersebut ditemukan deforestasi dataran 
rendah seluas satu juta hektar di konsesi kelapa sawit, dan kemudian 500 ribu hektar deforestasi 
rawa gambut, hilangnya hampir 2% dari area hutan di Indonesia. Tingkat deforestasi akibat 
ekspansi kelapa sawit di Indonesia ini serupa dengan total tingkat deforestasi tahunan di 
Argentina atau Kamboja (Mongabay 2005). Sepanjang periode ini, 23% dari hilangnya hutan di 
Kalimantan terjadi di konsesi-konsesi kelapa sawit. Deforestasi di konsesi kelapa sawit, dan 
dekomposisi gambut yang terkait dengan ini, diperkirakan telah menyebabkan pelepasan 1,3 
hingga 2,3 miliar ton CO2  sepanjang dekade. Angka ini secara kasar setara dengan emisi CO2 
dalam satu tahun di Rusia, dan menjadikan konsesi kelapa sawit Indonesia, secara kasar, 
sebanding dengan seluruh perekonomian di Venezuela, Pakistan atau Belanda dalam hal polusi 
iklim tahunan.

22
 

Carlson et al.(2013) memberikan estimasi yang lebih tinggi untuk hilangnya hutan di periode ini, 
paling sedikit totalnya adalah 1,6 juta hektar di Kalimantan saja, dan dari jumlah itu 400 ribu hektar 
terjadi di lahan gambut (Grafik 23). Hal ini menunjukkan bahwa sedikitnya 70% perkebunan kelapa 
sawit baru yang dikembangkan di Kalimantan dibuka dengan mengorbankan hutan primer dan 
sekunder (penebangan), atau perkebunan agro-forestry. Perbedaan dalam estimasi hilangnya 
hutan antara Carlson et al.(2013) dan Abood et al.(2015) mungkin menggambarkan perbedaan 
pengelompokkan area agro-forest atau hutan yang telah rusak, dan kenyataan bahwa Abood et 
al.(2015) hanya mempertimbangkan deforestasi di konsesi-konsensi yang terdaftar di pemerintah. 
Gaveau et al.(2016), yang melakukan penilaian perubahan penggunaan lahan dalam periode dari 
1973 ke 2015, berpendapat bahwa Carlson et al.(2013) mungkin terlalu melebih-lebihkan peran 
pengembangan perkebunan dalam mendorong deforestasi karena gagal mengontrol panjangnya 
periode antara deforestasi dan pengembangan perkebunan, dengan memperdebatkan bahwa di 
dalam beberapa kasus deforestasi tampaknya merupakan tanggung jawab industri perkayuan, 

                                                             
22

 Data emisi CO2 nasional dari (Joint Research Centre 2017). 
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dan perkebunan hanya dibuka setelahnya, namun perlu dicatat bahwa jenis penundaan seperti ini, 
sebelum perkebunan dibuka, memiliki prevalensi yang lebih sedikit sejak 2005 dibandingkan di 
periode awal ekspansi kelapa sawit, dan menemukan bahwa lebih dari 50% perkebunan industri 
baru di Kalimantan untuk periode 2005-2015 ditanami dalam masa 5 tahun setelah terjadinya 
deforestasi. 

Vijay et al.(2016) memberikan gambaran yang serupa. Berdasarkan citra satelit untuk satu sampel 
perkebunan kelapa sawit di 20 negara, mereka menyimpulkan bahwa sekitar 54% dari area kelapa 
sawit di Indonesia didirikan melalui deforestasi pada periode 1989-2013 (berdasarkan sampling 3% 
dari area kelapa sawit). Sementara di beberapa negara (termasuk Thailand dan Kolombia) pendirian 
perkebunan kelapa sawit umumnya dilakukan beberapa tahun setelah terjadinya deforestasi, 
untuk Malaysia dan Indonesia “deforestasi di lokasi-lokasi sampling menunjukkan ekspansi 
perkebunan kelapa sawit.” 

Pemetaan satelit perkebunan kelapa sawit di  Indonesia (Miettinen, Al Hooijer, et al.2012; Miettinen, 
Aljosja Hooijer, et al.2012) menunjukkan bahwa dari 2000 ke 2010 total sebesar 770 ribu hektar 
kelapa sawit baru ditanami di lahan gambut yang sudah kering di Indonesia, dari jumlah ini 
perubahan penggunaan lahan seluas 350 ribu hektar terjadi pada periode 2007-2010. 
Membandingkan dengan data FAOstat untuk peningkatan dalam area kelapa sawit yang dipanen, 
mereka menemukan bahwa 28% ekspansi kelapa sawit pada periode 2007-2010 terjadi di lahan 
gambut. Jika membandingkan dengan statistik nasional Indonesia untuk area kelapa sawit yang 
ditanami (Biro Pusat Statistik Indonesia 2017), terlihat ada fraksi yang sedikit lebih rendah (19%) dari 
perkebunan baru yang memerlukan pengeringan gambut di periode yang sama. Sebuah tinjauan 
tentang perkiraan tingkat ekspansi perkebunan sawit ke lahan gambut untuk modelling perubahan 
penggunaan lahan tidak langsung untuk Komisi Eropa dengan model GLOBIOM (Valin et al.2015) 
mengantisipasi bahwa 32% perkebunan kelapa sawit baru di Indonesia akan membutuhkan 
pengeringan gambut. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 23. Jenis lahan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, 2000-2010 

Sumber: Carlson et al.(2013)   
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Malaysia 

Ada kaitan serupa yang sangat kuat antara ekspansi kelapa sawit dan deforestasi di Malaysia. 
Sejak 2000, perkebunan kelapa sawit di Malaysia telah diperluas hingga 2,4 juta hektar, setengah 
dari jumlah ini ada di provinsi Sarawak di Borneo (Grafik 24). Pengrusakkan gambut dan deforestasi 
yang dikaitkan dengan ekspansi kelapa sawit merupakan hal yang selalu ditemukan (endemik) di 
Sarawak. SARVision (2011) mencatat 900 ribu hektar deforestasi di Sarawak pada 2005-2010, 
termasuk sedikitnya 230 ribu hektar hutan gambut yang hilang karena perkebunan kelapa sawit. 
Miettinen, Al Hooijer, et al.(2012) memperkirakan bahwa lebih dari 80% ekspansi kelapa sawit di 
Sarawak terjadi di atas lahan gambut dalam periode 2007-2010. Vijay et al.(2016) menemukan 
bahwa 40% dari area kelapa sawit di Malaysia berasal dari deforestasi pada periode 1989-2013 
(berdasarkan sampling 5% area). Satu tinjauan mengenai perkiraan tingkat ekspansi perkebunan 
kelapa sawit ke lahan gambut untuk modelling perubahan penggunaan lahan untuk Komisi Eropa 
dengan model GLOBIOM (Valin et al.2015) mengantisipasi bahwa 34% perkebunan kelapa sawit 
baru di Malaysia akan membutuhkan pengeringan gambut. 

 

Grafik 24. Area penanaman kelapa sawit di Malaysia, 2000 – 2016 

Sumber: MPOB 
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Perkiraan tingkat perambahan batas hutan dan lahan gambut di masa depan 

Dengan menggunakan data dari literatur yang mengindikasikan fraksi perkebunan kelapa sawit 
baru yang dibuka dengan deforestasi dan pengeringan gambut, dan statistik nasional terkait 
dengan area perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit, dapat dihasilkan satu indidkasi 
mengenai tingkat deforestasi dan pengeringan gambut yang mungkin akan terjadi dikarenakan 
oleh ekspansi kelapa sawit di masa depan. Hal ini ditunjukkan di Tabel 15. 

 

Tabel 15. Potensi fraksi ekspansi minyak sawit di masa depan yang dihubungkan dengan 
deforestasi dan kehilangan gambut 
 

  

% deforestasi untuk 
perkebunan baru (estimasi 
penulis*) 

 

% hilangnya gambut untuk 
perkebunan baru (Valin et 
al.2015) 

% area perkebunan baru di 
masing-masing negara, 2010-
2015 (Badan Pusat Statistik 
2017; MPOB 
2017) 

Indonesia 50% 32% 78% 

Malaysia 50% 34%** 22% 

 
* Sepengetahuan kami, ada kekurangan dalam estimasi keseluruhan di dalam literatur untuk nilai ini (kajian-kajian yang 
ada cenderung dibatasi untuk satu wilayah tunggal). Valin et al.(2015) memprediksikan 60% perubahan penggunaan lahan 
yang disebabkan oleh ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara menyebabkan deforestasi. 

 

** Angka ini mungkin tidak memperhitungkan fraksi yang tinggi dari ekspansi yang terjadi di Sarawak (66% dari area baru 

2011-2016), dimana sekitar 80% dari ekspansi saat ini membutuhkan pengeringan gambut. 

 

Nilai yang diberikan di Tabel 15 didasarkan pada asumsi bahwa tren perubahan penggunaan lahan 
di masa lalu merupakan panduan yang masuk akal mengenai tren di masa depan. Masih ada area-
area gambut dan hutan yang luas di dalam konsesi kelapa sawit yang ada (Carlson et al.2013; 
Miettinen, Al Hooijer, et al.2012), dan pada saat ini tidak ada regulasi yang efektif yang dapat 
menyebabkan perubahan yang fundamental dalam pola perubahan penggunaan lahan, baik di 
Malaysia atau Indonesia. Sementara sudah dilaksanakan satu ‘moratorium’ untuk beberapa aspek 
dari kerusakan gambut dan hutan di Indonesia, namun hal ini masih memberikan dampak yang 
terbatas terhadap keseluruhan pola perubahan penggunaan lahan hingga saat ini (Austin et 
al.2014; Wijaya, Juliane, et al.2017). Telah diperkirakan bahwa melanjutkan moratorium ke 2020 
dalam bentuknya yang sekarang akan mengurangi deforestasi hanya 10% jika dibandingkan 
dengan eskpansi kelapa sawit seperti biasa (business as usual). (Wijaya, Chrysolite, et al.2017) 
menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil agar moratorium menjadi sangat lebih efektif 
dalam mengurangi deforestasi, namun saat ini tidak ada jaminan apakah langkah-langkah tersebut 
akan dilaksanakan. Hal yang sama, janji publik untuk memperkenalkan satu moratorium tentang 
konsesi-konsesi kelapa sawit baru yang dibuat oleh Presiden Indonesia menyusul kebakaran 
hutan di 2015, belum ditindaklanjuti dan tampaknya kemungkinan akan terlupakan.

23
 

                                                             
23 http://www.thejakartapost.com/news/2017/05/12/ngo-urges-jokowi-to-issue-moratorium-on-oil- palm-
plantations.html 
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Sementara banyak perusahaan kelapa sawit besar telah membentuk komitmen nominal guna 
mengurangi atau menghapuskan deforestasi dalam rantai pasokan mereka, (Greenpeace 2017) 
perlu diingat bahwa inisiatif utama untuk mengurangi deforestasi, ‘Indonesian Palm Oil Pledge’ 
(IPOP) telah dibubarkan di 2016 menyusul tekanan yang kuat dari Pemerintah Indonesia, dan 
bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam sistem yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan 
dalam mengelola risiko deforestasi. 

Tanpa adanya langkah-langkah yang kuat yang diterapkan di semua industri sebagai suatu 
keseluruhan, maka sulit untuk melihat apa saja perubahan mendasar terhadap pola perubahan 
penggunaan lahan yang terjadi dalam waktu dekat. Hingga nanti jika tindakan-tindakan seperti ini 
telah dilakukan, maka sangatlah tidak bertanggung jawab, secara lingkungan hidup, jika masih 
memberikan tekanan untuk melakukan lebih banyak deforestasi melalui kebijakan pemerintah 
yang bahkan semakin mendorong peningkatan permintaan untuk konsumsi minyak sawit. 

 

Dampak perubahan penggunaan lahan pada skenario-skenario permintaan 

minyak sawit dan emisi CO2 terkait 

Perkebunan kelapa sawit mengalami perluasan baik di Indonesia dan Malaysia. Jika permintaan 
minyak sawit yang dikarenakan oleh kebijakan biofuel mengalami penurunan, maka ekspansi ini 
akan melambat. Namun demikian, jika permintaan minyak sawit yang terkait biofuel terus 
meningkat, maka hal ini akan memberikan tekanan tambahan yang sangat besar terhadap hutan 
dan lahan gambut, dengan kemungkinan konsekuensi-konsekuensi yang merusak ekologi. Di 
atas, terdapat gambaran skenario tingkat rendah, sedang dan tinggi untuk permintaan minyak 
sawit langsung dan tidak langsung yang dikarenakan oleh kebijakan biofuel. Jika ingin mencapai 
volume minyak sawit seperti ini, maka hal ini akan menyebabkan peningkatan deforestasi dan 
peningkatan pengeringan gambut, kecuali jika ada perubahan fundamental dalam hal tata kelola 
penggunaan lahan baik di Malaysia dan Indonesia. Dengan menggabungkan fraksi deforestasi dan 
hilangnya gambut di Tabel 15 dengan skenario-skenario permintaan yang digambarkan di Tabel 9 
dan Tabel 13, maka estimasi dampak deforestasi dan hilangnya gambut yang diperkirakan terjadi 
oleh karena kebijakan biofuel 2030 mungkin bisa didapatkan. 

Sangat penting untuk diketahui bahwa tidak semua tambahan permintaan minyak sawit yang 
dihubungkan  dengan kebijakan biofuel akan dapat terpenuhi dengan memperluas area kelapa 
sawit. Sama seperti ketika melakukan modelling perubahan penggunaan lahan tidak langsung, 
perlu diketahui bahwa beberapa tambahan permintaan dapat terpenuhi dengan meningkatkan 
hasil produksi, dan dalam beberapa hal dengan menurunkan permintaan di sektor lain (Malins et 
al.2014). Hasil produksi minyak sawit relatif stabil dalam 20 tahun terakhir, khususnya di Indonesia 
(Grafik 25). Hal ini sebagian mungkin dapat dijelaskan dengan peningkatan penggunaan lahan 
gambut, yang kurang sesuai sebagai lahan pertanian (namun disukai karena ketersediaan dan 
sedikitnya kompetisi dari pengguna lahan lainnya). Ini mungkin juga merupakan hasil dari 
perkebunan-perkebunan tua yang sudah melampui masa puncak produksinya. 
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Grafik 25. Hasil produksi minyak sawit di Indonesia dan Malaysia 

Mengingat masih adanya kelemahan dalam hasil panen, diasumsikan bahwa hanya 10% dari 
minyak sawit yang dibutuhkan berasal dari peningkatan hasil panen. Di sini diasumsikan bahwa 
yang 33%-nya, dari minyak sawit yang dibutuhkan, didapatkan dengan cara mengurangi konsumsi 
di sektor-sektor lain, terutama pangan (cf. Malins 2017b). Sisanya 57% diasumsikan akan terpenuhi 

dari ekspansi area pada tren hasil panen nasional24, dengan asumsi 0,23 ton minyak per ton buah 
sawit, dan dipisahkan berdasarkan tingkat ekspansi wilayah terbaru di masing-masing negara. 
Menggunakan pecahan-pecahan yang simpel ini untuk feedstock dari area tambahan memang 
terasa kurang canggih dan tidak ada detail dari modelling ILUC secara penuh, namun memberikan 
satu indikasi tentang kemungkinan skala dampaknya. 

Area-area hasilnya, yang berpotensi menjadi tambahan deforestasi dan hilangnya gambut 
(dibandingkan dengan satu kasus tanpa adanya permintaan minyak sawit yang didorong oleh 
biofuel) ditunjukkan di Tabel 16. Secara total, dalam skenario tertinggi permintaan biofuel dapat 
mendorong tambahan deforestasi seluas 4,5 juta hingga 2030, termasuk 2,9 juta hektar tambahan 
hilangnya gambut, jika dibandingkan dengan skenario yang menghapuskan penggunaan minyak 
sawit sebagai feedstock biodiesel. Area ini sama dengan luas Belanda atau Swiss. Dari jumlah 
tersebut, 3,1 juta hektar dan 2,1 juta hektar secara berurutan berhubungan dengan potensi 
pertumbuhan permintaan biofuel antara saat ini dan 2030. 

 
  

                                                             
24

 22 ton tandan buah segar (TBS) per hektar di Malaysia, 17,5 ton TBS per hektar di Indonesia. 
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Tabel 16. Skenario-skenario untuk tambahan deforestasi dan hilangnya gambut dikarenakan oleh 
permintaan minyak sawit dari kebijakan biofuel, terhadap sebuah kasus dengan tidak ada 
permintaan biofuel 
 

 
Jutaan hektar 

2020 2025 2030 

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi 

 
 
 
Hilang
nya 
hutan 

Permintaan 
langsung 

 
0.6 

 
0.7 

 
1.6 

 
0.5 

 
0.9 

 
2.2 

 
0.6 

 
1.6 

 
3.6 

Permintaan 
tidak 
langsung 

 
0.2 

 
0.2 

 
0.3 

 
0.1 

 
0.3 

 
0.8 

 
0.1 

 
0.3 

 
0.9 

Total 0.8 1.0 1.9 0.7 1.2 2.9 0.7 1.9 4.5 

 
 
 

Hilang
nya 
gambut 

Permintaan 
langsung 

 
0.4 

 
0.5 

 
1.0 

 
0.4 

 
0.6 

 
1.4 

 
0.4 

 
1.1 

 
2.3 

Permintaan 
tidak 
langsung 

 
0.1 

 
0.2 

 
0.2 

 
0.1 

 
0.2 

 
0.5 

 
0.1 

 
0.2 

 
0.6 

Total 0.5 0.6 1.2 0.4 0.8 1.9 0.5 1.3 2.9 

 

Dengan asumsi 150 ton per hektar hilangnya stok karbon biomassa pada konversi hutan, jumlah 
deforestasi ini akan menghasilkan antara 400 juta dan 2 miliar ton emisi karbon dioksida 
(skenariorendah vs. tinggi). Pada tingkat emisi 106 ton CO2 per hektar per tahun, jumlah tambahan 
pengeringan gambut ini akan menghasilkan emisi tahunan antara 50 dan 270 juta ton 
karbondioksida. Penurunan gambut selama lebih dari duapuluh tahun, ini antara 1 miliar dan 5 
miliar ton emisi karbon dioksida yang terjadi, dalam situasi terburuk setara dengan seluruh 
tambahan emisi gas rumah kaca tahunan oleh Amerika Serikat (Joint Research Centre 2017). 
Penurunan gambut dapat berlanjut hingga beberapa dekade setelah konversi lahan (Page, S.E., 
Morrison, R., Malins, C., Hooijer, A., Rieley, J.O. Jaujiainen 2011). 

Grafik 26 menunjukkan estimasi dari emisi kumulatif CO2 yang dikarenakan oleh minyak sawit 
yang terkait dengan perubahan penggunaan lahan untuk skenario permintaan tinggi, dengan 
berasumsi bahwa perubahan penggunaan lahan telah terjadi dalam tingkatan yang tetap. Dalam 
jangka panjang, emisi dari deforestasi dan hilangnya biomassa karbon (di sini diperlakukan 
sebagai sesuatu yang seketika itu juga) merupakan yang terbesar, namun dari waktu ke waktu 
degradasi gambut yang tengah berjalan menjadi sumber emisi CO2 yang dominan. Hingga 
sebelum 2038, diperkirakan akan ada tambahan 6 miliar ton emisi CO2. Grafik 27 membandingkan 
emisi perubahan penggunaan lahan di tiga kasus dan permintaan minyak sawit untuk biodiesel 
secara bertahap dihentikan hingga sebelum 2030. Emisi kumulatif hingga sebelum 2038 dalam 
skenario sedang adalah 1,4 miliar ton. Dalam skenario permintaan rendah, penurunan dalam 
permintaan minyak sawit dari 2020 hingga 2025 mencegah terjadinya deforestasi dan hilangnya 
gambut, dan menyebabkan emisi yang sedikit negatif dibandingkan dengan permintaan yang tetap 
berada di tingkatan saat ini. 
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Dalam kasus penghentian sepenuhnya permintaan hingga sebelum 2030, 1,2 miliar ton emisi 
perubahan penggunaan lahan dapat dihindari dibandingkan dengan kasus dengan permintaan 
yang tetap sama. Secara total, dalam skenario tinggi emisi kumulatif adalah 7 miliar ton CO2 lebih 
tinggi hingga sebelum 2038 dibandingkan dengan skenario dengan penghentian permintaan 
minyak sawit dari kebijakan biofuel hingga sebelum 2030. Emisi perubahan penggunaan lahan 
dalam skenario permintaan sedang adalah 2,6 miliar ton CO2 lebih tinggi dari skenario 
penghentian. 

 

 
 
Grafik 26. Emisi kumulatif CO2 dikarenakan oleh perubahan penggunaan lahan yang terkait 
dengan minyak sawit di dalam skenario permintaan tinggi 
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Grafik 27. Emisi kumulatif (atau emisi yang dapat dihindari) untuk kasus-kasus permintaan tinggi, 
sedang dan rendah dan total penghentian permintaan, dibandingkan dengan pembekuan 
permintaan 
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Dampak lain 

Dampak terhadap keanekaragaman hayati 

Hutan di Asia Tenggara memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Spesies-spesies 
terancam yang hidup di kawasan ini akan terkena dampak dari ekspansi kelapa sawit termasuk 
harimau Sumatera, orangutan, badak Sumatera dan gajah, serta lebih dari ratusan spesis unggas 
dan berbagai reptil, amfibi, ikan, serangga dan tanaman, yang kebanyakan dari mereka hanya ada 
di kawasan ini.

25
 

Mengubah baik hutan primer dan sekunder menjadi perkebunan kelapa sawit menyebabkan 
berkurangnya keanekaragaman hayati secara dramatis (Petrenko  et  al.2016). Perkebunan sawit, 
“mendukung sedikit spesies yang sangat perlu dilestarikan” dan dapat membawa dampak negatif 
ke habitat didekatnya “melalui fragmentasi, efek tepi dan polusi” (Fitzherbert et al.2008). Vijay et 
al.(2016) mengidentifikasi bahwa banyak daerah-daerah di Indonesia dan Malaysia terkena risiko 
dari ekspansi kelapa sawit, termasuk area yang luas di Borneo, yang menjadi bagian dari 10% lahan 
dunia yang kaya akan spesies-spesies terancam. Hanya 4,4% dari hutan di Asia Tenggara, yang 
dianggap rentan terhadap pengembangan kelapa sawit, yang terlindungi dikarenakan oleh 
kategori I dan II IUCN untuk daerah-daerah terlindungi. 

Skenario deforestasi tertinggi yang dijelaskan di atas, hilangnya 4,5 juta hektar hutan, akan setara 
dengan sekitar delapan tahun hilangnya hutan Indonesia pada tingkat historis 2000-2012 seperti 
yang dijelaskan oleh (Margono et al.2014). Tingkat yang lebih rendah akan mewakili rata-rata 
hilangnya hutan lebih dari satu tahun. 

 

Dampak terhadap pasar pangan 

Dengan menggunakan metodologi seperti yang dijelaskan (Malins 2017b), dapat juga dilakukan 
estimasi urutan pertama untuk kemungkinan dampak terhadap harga pangan, yang mungkin 
disebabkan oleh permintaan minyak sawit dalam skala ini. Untuk skenario permintaan tinggi, kami 
memperkirakan bahwa rata-rata harga minyak nabati dunia akan lebih tinggi sekitar 26% dalam 
jangka pendek ke menengah daripada kasus dimana tidak ada permintaan minyak sawit yang 
dikarenakan oleh biofuel. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan tambahan biaya tahunan 
sebesar $50 miliar terhadap konsumen minyak nabati lain. Untuk skenario permintaan rendah, 
harga minyak nabati dunia hanya akan lebih tinggi 4% daripada tanpa permintaan minyak sawit 
yang terkait dengan biofuel. 

 

Kebakaran hutan 

Pengeringan gambut dan fragmentasi hutan meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, dan 
penggunaan api untuk membuka lahan dapat menaikkan kejadian kebakaran hutan. Marlier et 
al.(2015) menemukan bahwa di 2006, kebakaran di konsesi kelapa sawit dan penebangan kayu 
bertanggung jawab terhadap 41% dari total emisi yang terkait kebakaran di Sumatera dan 27% di  

                                                             
25 https://www.ran.org/indonesia_s_rainforests_biodiversity_and_endangered_species 
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Kalimantan. Kebakaran hutan menyebabkan emisi karbon dioksida tambahan dan membawa 
ancaman nyata terhadap keanekaragaman hayati. Mereka juga menjadi kontributor utama  

terhadap polusi udara di Asia Tenggara. Koplitz et al.(2016) memperkirakan bahwa polusi udara di 
2015, sebagian besar disebabkan oleh kebakaran di lahan gambut yang telah rusak di Sumatera 
dan Kalimantan, bertanggung jawab atas sekitar 100,000 kematian. Mereka mencatat bahwa 
pengeringan gambut agrikultur “mungkin membuat gambut menjadi lebih rentan terhadap 
kebakaran” dan oleh karena itu telah berkontribusi terhadap peningkatan dramatis dalam kejadian 
kebakaran terkait lahan gambut antara 2006 dan 2015. Seperti yang dicatat oleh Malins (2017a), 
emisi gas rumah kaca dari kebakaran hutan Indonesia di 2015 diperkirakan lebih besar dari total 
emisi gas rumah kaca tahunan dari pembakaran bahan bakar secara nasional di Jepang, dan 
beberapa kali lipat lebih tinggi dari emisi gas rumah kaca di Indonesia yang terkait dengan minyak 
bumi-nya (Global Fire Emissions Database 2015). 

Walaupun sulit untuk menghitung secara akurat kontribusi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit 
terhadap masalah kebakaran, tapi sudah jelas bahwa ini merupakan faktor yang memberi 
kontribusi, dan bahwa emisi gas rumah kaca dari kebakaran hutan yang dikaitkan dengan 
ekspansi perkebunan kelapa sawit semakin mengurangi kinerja iklim dari kebijakan-kebijakan 
yang mendukung biodiesel minyak sawit. 
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Apakah sertifikasi bisa berperan? 

Satu pendekatan yang secara luas telah diadvokasikan untuk mengurangi dampak negatif 
terhadap lingkungan hidup dari produksi minyak sawit adalah penggunaan sertifikasi 
kesinambungan. Beberapa inisiatifnya adalah termasuk multi-stakeholder Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), kebijakan UE yang didasarkan pada International Sustainability and 
Carbon Certification (ISCC) dan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dari Pemerintah 
Indonesia dan Malaysian Sustainable Palm Oil Standard (MSPO) dari Pemerintah Malaysia. 
Standar-standar ini menerapkan serangkaian kriteria minimum dan mengusulkan praktik-praktik 
terbaik, dan ditujukan untuk memberikan jaminan bahwa barang-barangnya diproduksi dengan 
cara yang bertanggung jawab, dan juga mendorong perbaikan dalam praktik-praktik di lapangan. 
Ini bukanlah tempat untuk mencoba membuat tinjauan penuh atau perbandingan mengenai 
standar-standar yang tersedia, hal ini sendiri merupakan tugas yang sangat besar. Standar-standar 
sukarela yang ada saat ini hanya mencakup sebagian kecil produksi pertanian global, namun 
tingkat adopsinya relatif tinggi untuk industri minyak sawit.(Tayleur et al.2017 melaporkan 2 juta 
hektar telah disertifikasi per 2012), dan sudah jelas bahwa sertifikasi dapat membawa perbaikan-
perbaikan dalam hal hasil-hasil lingkungan hidup dan sosial (Malins 2010). Skema-skema nasional 
mungkin dapat mencapai cakupan yang lebih luas (meskipun saat ini hanya 12% dari minyak sawit 

Indonesia telah memenuhi standar ISPO
26

), namun diperkirakan akan menetapkan standar-standar 
yang lemah di kesempatan yang pertama (EFECA 2016). 

Sementara manfaat dari sertifikasi terlihat nyata, namun harus diakui juga adanya keterbatasan-
keterbatasan yang serius. Standar RSPO, contohnya, membatasi hanya beberapa deforestasi 

(meskipun tersedia standar zero-deforestasi yang sebanding, ‘RSPO NEXT’,
27

), sementara  ISPO 
dan MSPO sebagian besar bergantung pada persyaratan legal yang ada, yang kurang memadai 
dalam melindungi hutan dan keanekaragaman hayati (EFECA 2016). ISCC mengikuti aturan biofuel 
Eropa dalam membatasi penanaman di gambut, namun RSPO hanya meminta komitmen sukarela 
untuk menghindari lahan gambut; ISPO hanya melarang penanaman di gambut dengan 

kedalaman lebih dari 3 meter
28

 di sepanjang lebih dari 70% konsesi, dan MSPO hanya menetapkan 

praktik-praktik terbaik untuk pengelolaan gambut (EFECA 2016). Bahkan ketika menerapkan 
praktik-praktik terbaik untuk pengelolaan gambut, degradasi hanya dapat dikurangi, bukan 
dicegah, dan dalam hal dampak iklim setiap pengeringan gambut apapun sudah jelas tidak 
berkesinambungan. Di bawah standar-standar yang ada, bahkan 100% sertifikasipun tidak lantas 
menyelesaikan permasalahan emisi CO2 dari perubahan penggunaan lahan yang dikarenakan 
oleh ekspansi kelapa sawit – dan 100% sertifikasi masih tetap jauh. 

Sertifikasi memiliki nilai sebagai cara untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan sosial 
dalam pertanian, namun mendukung sertifikasi tidak bisa berjalan bersama (mutually exclusive) 
dengan pemahaman bahwa cara terbaik untuk mengurangi dampak dari industri minyak sawit 
pada saat sekarang adalah dengan menurunkan permintaan untuk minyak sawit. Khususnya, 
hingga sertifikasi mencapai 100% produksi, sertifikasi tidak mampu atau tidak dirancang untuk 
menangani efek-efek perubahan penggunaan lahan tidak langsung. Bahkan jika standar RSPO 
diperkuat demi melarang deforestasi dan konversi gambut, dan jikapun setengah dari perkebunan 
kelapa sawit di dunia telah mendapatkan sertifikasi RSPO, hal ini pun masih meninggalkan 
cakupan yang sangat besar untuk deforestasi dan penghancuran gambut di setengah bagian yang 
lain. 

                                                             
26

 http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/12/only-12-of-indonesias-oil-palm-plantations-ispo- 
certified.html 
27

 https://rspo.org/certification/rspo-next 
28

 Bahkan untuk gambut dengan kedalaman ‘hanya’ 3 meter, degradasi dan emisi karbon terkait dapat terus 
berlangsung untuk banyak dekade berikutnya (Page, S.E., Morrison, R., Malins, C., Hooijer, A., Rieley, J.O. 
Jaujiainen 2011). 

http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/12/only-12-of-indonesias-oil-palm-plantations-ispo-certified.html
http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/12/only-12-of-indonesias-oil-palm-plantations-ispo-certified.html
https://rspo.org/certification/rspo-next
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Kesimpulan 
Sejak 2000, konsumsi biofuel dunia mengalami peningkatan secara dramatis, dan ini telah 
menciptakan peningkatan permintaan minyak nabati dalam jumlah yang sangat besar. Sebagian 
dari kekurangan pasokan telah ditutupi baik langsung atau tidak langsung dengan peningkatan  
produksi minyak sawit. Pasar minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia, dan di 
kedua negara ini ekspansi kelapa sawit secara berkesinambungan dihubungkan dengan 
deforestasi dan penghancuran gambut, di beberapa habitat yang paling kaya akan 
keanekaragaman hayati di dunia. 

Menyusul kontroversi ‘pangan vs. bahan bakar’ yang dipicu oleh krisis harga pangan di 2008, serta 
kekhawatiran terkait dengan perubahan penggunaan lahan tidak langsung, banyak negara 
menarik diri dari melaksanakan target-target biofuel, atau mengurangi tingkat peningkatan 
konsumsi biofuel. Meskipun demikian, masih ada dukungan yang memadai bagi perluasan 
mandat-mandat biofuel, khususnya di Indonesia dan untuk penerbangan. Pemerintah Indonesia 
telah menetapkan target-target yang sangat ambisius untuk konversi minyak sawit ke biodiesel 
dan bahan bakar biojet di dalam negeri. Sementara ambisi dunia bagi penggunaan biofuel sebagai 
bahan bakar jalan raya telah berkurang, industri penerbangan telah menetapkan ‘target-target 
inspiratif’ bagi ekspansi produksi biojet besar-besaran, dengan minyak sawit hydrotreated-salah 
satu pilihan yang secara teknis dan finansial dapat dilakukan guna memenuhi target-target ini 
dalam jangka pendek hingga menengah. Di Eropa, meskipun Komisi telah mengajukan 
pengurangan secara bertahap hingga 2030 dalam hal penggunaan biofuel dari minyak nabati 
murni, proposal ini masih tetap kontroversial, dan beberapa pemangku kepentingan industri masih 
ingin melihat pasar berekspansi. 

Jika target-target yang ditetapkan oleh Indonesia dan industri penerbangan dapat tercapai, 
digabungkan dengan peningkatan permintaan dari kebijakan-kebijakan di negara-negara lain, 
permintaan minyak sawit dunia yang dikarenakan oleh biofuel dapat meningkat hingga sebanyak 
67 juta ton. Ini sama dengan total produksi minyak sawit dunia pada saat ini. Mengingat kondisi 
tata kelola hutan pada saat ini di Indonesia dan Malaysia, tingkat peningkatan permintaan 
diperkirakan akan menyebabkan seluas 4,5 juta hektar tambahan deforestasi, termasuk sebanyak 
2,9 juta hektar tambahan pengeringan gambut. Di sisi lain, menghentikan permintaan minyak sawit 
yang dikarenakan oleh biofuel dapat menyelamatkan sekitar 700 ribu hektar hutan hingga 
sebelum 2030 (dibandingkan dengan membiarkan permintaan terus berlanjut dalam tingkatan 
saat ini). 

Banyak studi yang mengkaji implikasi perubahan penggunaan lahan dari kebijakan biodiesel 
menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki manfaat iklim apapun, sebagian besar karena 
tingginya emisi yang diasosiasikan dengan peningkatan tekanan untuk ekspansi minyak sawit 
(Malins 2017a). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan kebijakan iklim, terus melanjutkan mandat-
mandat biodiesel minyak sawit tanpa satu langkah untuk mengubah tata kelola penggunaan lahan 
dunia bukan hanya sekedar menjungkirbalikkan kursi-kursi dek di kapal Titanik, tapi malah 
membakar kursi-kursi tersebut dan melemparkannya ke sekoci-sekoci penyelamat. 

Dalam jangka panjang, satu-satunya solusi nyata bagi deforestasi dan pengeringan gambut akan 
muncul dari penyesuaian mendasar dalam hal sikap dan aspirasi dari pemerintah Indonesia dan 
Malaysia. Namun demikian, dalam jangka pendek banyak hal-hal simpel yang dapat dilakukan 
guna mencegah efek balik yang membahayakan hutan hujan tropis, dengan mengurangi mandat-
mandat bagi penggunaan biodiesel berbasis pangan, dan terutama biodesel sawit, dan dengan 
menghindari menciptakan mandat-mandat baru yang memperbolehkan penggunaan bahan bakar 
berbasis minyak nabati, seperti mandat yang diajukan untuk sektor penerbangan. 
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Rekomendasi 

Untuk mengurangi tekanan terhadap deforestasi di habitat-habit yang sangat kaya akan 
keanekaragaman hayati di Asia Tenggara, kebijakan-kebijakan yang ada saat ini tentang biodiesel 
dari minyak nabati harus dikurangi atau dihapuskan, dan kebijakan-kebijkan yang baru tentang 
biofuel harus menghindari sumber-sumber daya seperti ini. 

 Minyak sawit dan PFADs tidak sesuai untuk dijadikan sebagai feestock biofuel. Terkait dengan 
perubahan penggunaan lahan yang diasosiasikan dengan ekspansi produksi minyak sawit, 
biofuel yang berbasis minyak sawit meningkatkan emisi GRK dan memicu hilangnya 
keanekaragaman hayati. Penggunaan biofuel berbasis minyak sawit harus dikurangi dan 
idealnya dihentikan secara total. 

 Di Eropa, penggunaan biodiesel lain selain yang diproduksi dari feedstock limbah atau produk 
sampingan yang telah disetujui harus dikurangi. Proposal Komisi Eropa yang secara bertahap 
mengurangi kontribusi dari biofuel generasi pertama sementara pada saat yang sama 
mengijinkan Negara-negara Anggota untuk lebih memilih ethanol daripada biodiesel 
merupakan dasar yang bagus untuk hal ini. 

 Di Amerika Serikat, biodiesel minyak sawit harus terus dibatasi dari menghasilkan RINs yang 
lebih canggih, di bawah Standar Energi Terbarukan, dikarenakan oleh buruknya kinerja GRK 
mereka. 

 Indonesia harus menilai kembali hubungan antara mandat biofuel-nya yang meningkat pesat, 
ekspansi industri minyak sawitnya, dan komitmen iklim internasionalnya, dan mengarahkan 
kembali fokusnya pada program biofuel untuk biofuel canggih yang berasal dari limbah dan 
residu, termasuk yang diproduksi oleh industri minyak sawit (Paltseva, Searle, and Malins 
2016). 

 Negara-negara lain seperti Cina dan Jepang harus menghindari dari menciptakan insentif 
energi terbarukan yang baru tanpa adanya kriteria lingkungan hidup yang kuat, demi 
memastikan bahwa penyimpanan emisi yang sebenarnya, benar-benar terjadi. 

 Industri penerbangan harus fokus pada pengembangan biofuel penerbangan yang lebih 
canggih yang berasal dari limbah dan residu, ketimbang dari lemak dan minyak hydrotreated. 
Bahan bakar canggih yang berasal dari limbah ini memiliki kinerja lingkungan yang sangat 
jauh lebih baik, dan berpotensi lebih murah daripada hydrotreated biofuel dalam jangka 
panjang (Peters et al.2016). 

 Inisiatif-inisiatif kesinambungan untuk pertanian kelapa sawit harus didukung untuk kegunaan 
pangan dan oleokimia, namun tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mendorong lebih 
banyak lagi pertumbuhan permintaan di sektor biofuel. 

 Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus didukung untuk memperbaiki tata kelola hutan dan 
memutuskan rantai antara produksi minyak sawit dan pengrusakkan  lingkungan hidup. 
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Tentang laporan ini 

Laporan ini dipersiapkan dari Cerulogy oleh Rainforest Foundation Norway (Regnskogfondet). 
Pendapat yang dinyatakan dalam laporan ini adalah pendapat menurut Cerulogy. Kecuali terdapat 
kesalahan dan kekeliruan, isi dari laporan ini adalah konsisten dengan pemahaman terbaik dari 
Cerulogy pada saat penulisan, namun demikian Cerulogy tidak dapat mewakili, memastikan, 
memberikan jaminan terkait dengan isi dari laporan ini, dan tidak bertanggung jawab apabila 
terjadi kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan informasi apapun yang terkandung di dalam 
atau dihilangkan dari laporan ini. Gambar sampul oleh Jane Robertson Design. 
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