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Issue Utama: Harga minyak goreng terlalu Tinggi, Harga 
Tandan Buah Segar terlalu Rendah

1. Mengapa ekspor penting bagi kesejahteraan petani swadaya?

2. Mengapa petani swadaya perlu diperhatikan?

3. Berapa tingkat ekspor yang diperlukan agar petani sejahtera?

4. Bagaimana kemampuan Indonesia meningkatkan ekspor CPO?

5. Disparitas harga TBS petani swadaya dan plasma/mitra.

6. Hambatan ekspor CPO.

7. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng.



1. Mengapa ekspor penting bagi kesejahteraan petani
swadaya? 

• Pelarangan ekspor menyebabkan petani tidak dapat menjual Tandan Buah Segar (TBS) 
kepada industri. Harga TBS kemudian jatuh, atau buahnya membusuk di pohon. 
Meskipun larangan ekspor telah dicabut, harga TBS tidak serta merta naik, sesuai dengan 
harga internasional.

• Harga TBS merupakan indikator utama kesejahteraan petani. Harga TBS yang tinggi, 
mencerminkan tingginya kesejahteraan petani. Sebaliknya terpuruknya harga TBS seperti 
yang terjadi saat ini, sangat memukul kesejahteraan petani, khususnya petani swadaya. 

• Peningkatan ekspor CPO merupakan kunci kenaikan harga TBS. Semakin besar CPO yang 
diekspor, maka TBS akan terserap seluruhnya oleh perusahaan kelapa sawit (PKS), 
kemudian kenaikan permintaan TBS akan meningkatkan harga TBS. 

• Saat ini diperlukan peningkatan ekspor yang sangat tinggi, untuk mencapai harga TBS 
sebagaimana diharapkan oleh petani swadaya.



2. Mengapa petani swadaya perlu diperhatikan?  

• Kontribusi Besar Pada Produksi CPO
• Produksi CPO (2020)

• Perkebunan rakyat = 15,50 juta ton (34,62%) P.besar swasta = 27,0 juta ton (60,22%)
• P.besar negara = 2,31 juta ton (5,16%)
• Total = 44,8 juta ton

• Luas area (2021)
• Perkebunan rakyat = 6,08 juta hektar (40,34%) 
• Perkebunan besar swasta = 8,28 juta hektar (55,81%)
• Perkebunan besar negara = 0,57 juta hektar (3,84%)

• Kendala dan dilema yang dihadapi Petani Swadaya
• Produktivitas yang relatif rendah
• Ketergantungan pada pedagang perantara
• Tidak terlindungi oleh harga patokan TBS



Metode Penelitian

• Analisis kualitatif dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD). FGD dilakukan

dengan petani swadaya di Kalimantan Barat dan Riau.

• Analisis kuantitatif dengan metode ekonometrika, yaitu Regresi Autoregressive-

Distributed Lag (ARDL).



3. Berapa tingkat ekspor yang diperlukan agar petani
sejahtera?

• Metode estimasi: ekonometrika Autoregressive-Distributed Lag (ARDL).

• Apabila ekspor meningkat sebesar 1%, maka dapat meningkatkan harga TBS sebesar 
0.33%.

HARGA 

PENETAPAN
Harga Petani Swadaya (Rp) Harga Plasma/Bermitra (Rp)

DISBUN (Rp) 7 Juli 8 Juli 9 Juli 7 Juli 8 Juli 9 Juli

Rerata 2392 827 841 861 1215 1234 1261
Harga TBS SEBELUM LARANGAN EKSPOR = Rp.4.250/Kg

Selisih HARGA TBS di PKS - HPP 

(Rp.2.250 /Kg)
-1423 -1409 -1389 -1035 -1016 -989



Simulasi Peningkatan Ekspor yang diperlukan untuk
meningkatkan harga TBS

• Simulasi 1 besarnya ekspor yang diperlukan untuk meningkatkan harga TBS dari Rp861 

(asumsi harga petani swadaya per 9 Juli) menjadi setara harga pokok penjualan senilai

Rp2.250 per kilogram, dibutuhkan peningkatan ekspor sebesar 1.740% atau 17 kali lipat. 

No Keterangan Simulasi 1 Simulasi 2 Simulasi 3 Simulasi 4

1 Harga TBS Awal (Rp) 861 1261 861 1261

2 Harga TBS yang diharapkan (Rp) 2,250 2250 2392 2392

3 Kenaikan harga TBS (y) (%) 161 78 178 90

4 Kenaikan Ekspor (x) (%) 1,740 479 2,115 597



4. Bagaimana kemampuan Indonesia meningkatkan
ekspor CPO?

• Ekspor sawit Indonesia terdapat pada interval 1 juta – 4.5 juta ton per bulan.



Simulasi Kemampuan Peningkatan Ekspor untuk 
meningkatkan Harga TBS

No Keterangan Nilai

1 Ekspor Sawit Awal (ribu ton) menggunakan data ekspor terendah April 2014 1,374

2 Ekspor Sawit Akhir (ribu ton) menggunakan data ekspor tertinggi Agustus 2021 4,274

3 Kenaikan Ekspor (%) 211.07

4 Harga Awal TBS 1,380

5 Kenaikan Harga TBS (%) 45

6 Harga Akhir TBS 2,006



5. Disparitas harga TBS petani swadaya dan 
plasma/mitra. 

• Harga awal menentukan upaya peningkatan ekspor untuk mencapai harga TBS yang 

diharapkan petani swadaya (Rp. 2000 per kilogram).

• Untuk mencapai harga yang diharapkan oleh petani sawit, harus diupayakan agar harga 

awal TBS sebesar Rp1.380. Antara lain dengan memperkecil disparitas harga TBS petani

swadaya dan plasma/mitra, yang saat ini sekitar Rp. 400 per kilogram.  

• Kendala yang dihadapi petani sawit diatasi: Produktivitas ditingkatkan, ketergantungan

dengan pedagang perantara dikurangi, petani swadaya dilindungi harga patokan TBS. 



6. Hambatan Ekspor CPO

• Diperlukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan ekspor. Berbagai hambatan ekspor 
harus dihilangkan, perusahaan diberikan insentif untuk melakukan ekspor sawit. 

• Saat ini biaya-biaya untuk melakukan ekspor CPO masih sangat tinggi. Semakin tinggi 
harga CPO, semakin berat biaya yang harus ditanggung oleh eksportir CPO. Kenaikan 
harga CPO seharusnya memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk memperbesar 
volume ekspor. Sayangnya pemerintah menetapkan biaya yang bertingkat sesuai dengan 
kenaikan harga. 

• Pemerintah menggunakan harga referensi untuk menetapkan bea keluar dan pungutan
ekspor berdasarkan harga Internasional (peraturan Menteri perdagangan RI Nomor
26/M-DAG/PER/9/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Turunan Crude 
Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar). Harga internasional (harga CPO CIF Rotterdam, 
harga CPO bursa Malaysia) biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga CPO bursa 
Jakarta. Misal pada tanggal 22 Juli 2022, harga CIF Rotterdam US$1.185 dan harga CPO 
bursa Malaysia US$907 dan harga CPO bursa Jakarta US$893. 



Biaya perpajakan dan pungutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 98/PMK.010/2022 (untuk Bea Keluar) dan Nomor 
103/PMK.05/2022 (Pungutan Ekspor)

Batas harga

(US$/Ton)

Tarif bea keluar

(US$/Ton)

Pungutan Ekspor

(US$/Ton)

Total

(US$/Ton)
Persentase

1 750 0 55 55 7%

2 800 3 75 78 10%

3 850 18 95 113 13%

4 900 33 115 148 16%

5 950 52 135 187 20%

6 1000 74 145 219 22%

7 1050 124 150 274 26%

8 1100 148 155 303 28%

9 1150 178 160 338 29%

10 1200 201 165 366 31%

11 1250 220 170 390 31%

12 1300 240 175 415 32%

13 1350 250 180 430 32%

14 1400 260 185 445 32%

15 1450 270 190 460 32%

16 1500 280 195 475 32%

17 1550 288 200 488 31%



Pungutan Ekspor dan Bea Keluar sebagai Instrumen
Pengendali Ekspor CPO

• Pungutan ekspor ditetapkan menggunakan harga referensi yang akurat serta adaptif dengan dinamika pasar,

dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan ekspor, tentunya dengan terlebih dulu memenuhi

kebutuhan di dalam negeri.

• Pungutan Ekspor dan Bea Keluar dapat juga dijadikan instrumen untuk mengatur volume ekspor. Apabila

suplai CPO di dalam negeri dianggap berkurang, maka pemerintah dapat meningkatkan tarif. Sebaliknya

apabila ekspor ingin diperbesar, maka tarif diturunkan.

• Apabila instrumen tarif dapat berfungsi dengan baik sebagai pengendali ekspor, artinya kenaikan atau

penurunan ekspor telah sesuai dengan harapan penurunan atau kenaikan tarif, maka kebijakan seperti DMO

(Domestic Market Obligation) serta DPO (Domestic Price Obligation), dan flush out tidak lagi diperlukan.



7. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak
goreng

• Kelangkaan pasti terjadi apabila produsen harus menjual dengan harga lebih rendah daripada 
harga keseimbangan pasar. Kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh aksi spekulan melakukan 
penimbunan, pengemasan ulang minyak goreng curah, penyelundupan atau pembelian berlebih 
oleh masyarakat. 

• Untuk setiap 1% kenaikan harga minyak goreng, maka supply minyak goreng akan naik sebesar 
1.174%. 

No. Keterangan Nilai Sumber

1 Harga pasar minyak goreng (Rp/kg) 25,000 Asumsi

2 Harga eceran tertinggi (Rp/kg) 14,000 Asumsi

3 Persentase perbedaan harga -44% Perhitungan

4 Persentase kelangkaan -49% Perhitungan



Kesimpulan

• Kebijakan pengendalian harga minyak goreng perlu dilakukan oleh pemerintah secara lebih
berhati-hati sehingga tidak menyebabkan ketidakefisienan pasar. Kebijakan yang baik adalah yang
seminimum mungkin mendistorsi pasar. Kebijakan tatakelola yang menyeluruh, tidak parsial, akan
memberikan kepastian usaha bagi seluruh rantai pasok sawit.

• Penghentian ekspor membuat tangki perusahaan kelapa sawit (PKS) penuh, sehingga PKS
menghentikan pembelian TBS dari petani. Akibatnya harga TBS jatuh, dan membawa penderitaan
kepada petani sawit, khususnya petani sawit swadaya.

• Pembatasan ekspor CPO, meskipun sementara dalam waktu singkat mendistorsi kegiatan
perdagangan kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Dampak negatif terbesar dirasakan oleh petani
sawit swadaya karena harga TBS tidak kunjung menyesuaikan dengan harga internasional.



Kesimpulan

• Kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng yang berlaku sampai saat ini juga
merupakan kebijakan yang mendistorsi pasar, karena minyak goreng dijual di bawah harga
keekonomiannya. Akibatnya muncul aksi spekulan yang membeli lebih banyak dari kebutuhan,
praktik pengemasan ulang minyak goreng curah ke dalam kemasan, serta praktik penyelundupan
atau ekspor gelap.

• Peningkatan ekspor sawit merupakan kunci utama untuk meningkatkan harga TBS. Untuk
mencapai harga TBS yang diharapkan petani sekitar Rp2000, maka diperlukan peningkatan ekspor
minimal 200% dari tingkat ekspor saat ini (April 2022). Indonesia memiliki kemampuan untuk
melakukan hal ini, mengingat ekspor tertinggi pada Bulan Agustus 2021 sebesar 4,22 juta ton.

• Hambatan-hambatan dalam melakukan ekspor harus dikurangi atau bahkan dihilangkan. Regulasi
dan perpajakan ekspor sawit saat ini terlalu banyak, yaitu: 1. Bea Keluar, 2. Pungutan Ekspor, 3.
Domestic Market Obligation (DMO), 4. Domestic Price Obligation (DPO), 5. Persetujuan Ekspor,
dan 6. Flush Out, sehingga perlu dikurangi, bahkan dihapuskan.

• Pungutan Ekspor dan Bea Keluar perlu disederhanakan untuk memperlancar ekspor sampai harga
TBS mencapai tingkat yang sesuai harapan petani swadaya.



Rekomendasi

• Kebijakan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri perlu dilakukan dengan
cara terbaik yaitu kebijakan yang paling minimum mendistorsi pasar. Distorsi terjadi
karena adanya perbedaan harga pasar dengan HET sehingga memunculkan aksi spekulan
yang membeli lebih banyak dari kebutuhan, praktik pengemasan ulang minyak goreng
curah ke dalam kemasan, praktik penyelundupan atau ekspor gelap. Karenanya,
kebijakan HET dihapuskan saja.

• Masyarakat yang membutuhkan diberikan bantuan langsung berupa minyak goreng
kemasan yang dibagikan gratis atau dijual dengan harga subsidi.



Rekomendasi

• Kebijakan ekspor sawit harus dikurangi dan disederhanakan, menjadi 2 saja yaitu Bea
Keluar dan Pungutan Ekspor sehingga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan
untuk mengendalikan ekspor.

• Keduanya harus berlandaskan harga referensi yang sesuai, serta mampu menyesuaikan
dengan segera atas dinamika pasar.

• Penghapusan pungutan ekspor berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2022, sebaiknya
dilanjutkan sampai ekspor mencapai 4 juta ton per bulan atau harga TBS petani swadaya
di atas Rp. 2000.

• Setelah Pungutan dan Bea Keluar Ekspor berfungsi sebagai instrumen pengendalian
ekspor, kebijakan DMO, DPO dan flush out dapat dihapuskan.


