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Abstrak 

Bagian 1 dari laporan ini menyajikan studi pemetaan data awal (baseline) mengenai keterkaitan dalam 
minyak sawit berkelanjutan Indonesia-Tiongkok. Keterkaitan ini diinvestigasi dari beberapa sudut, mulai 
dari gambaran umum hubungan dagang antara kedua negara hingga ringkasan mengenai perusahaan-
perusahaan utama yang mengimpor dan mengekspor minyak sawit. Tujuan laporan ini adalah menyajikan 
gambaran umum yang komprehensif dan ringkas mengenai hubungan ini beserta pemangku kepentingan 
yang terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut. Studi ini juga mencakup penilaian area berisiko 
lingkungan dan sosial serta ringkasan inisiatif keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 
perkebunan terbesar Indonesia. Dari tinjauan terhadap para pelaku usaha Tiongkok di sektor minyak sawit, 
telah teridentifikasi beberapa investor yang signifikan. Namun demikian, bukti yang ada menunjukkan 
adanya progres bertahap dan kerugian dari ambisi investasi skala besar. Studi ini merupakan titik awal yang 
penting bagi penelitian di masa mendatang mengenai keterkaitan antara Indonesia dan Tiongkok secara 
lebih mendalam dan spesifik dari segi lokasi. 

Bagian 2 laporan ini membahas persoalan-persoalan khusus secara lebih mendalam, termasuk gender dalam 
sektor minyak sawit, serta persoalan dan kesepakatan dagang Tiongkok, dan data terbaru tahun 2018 dari 
Trase. 
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Pengantar 

Minyak sawit adalah minyak nabati serbaguna yang dihasilkan dari buah tanaman sawit. Minyak dari 
tumbuhan yang berasal dari Afrika Barat ini diekstraksi dari daging buah menjadi minyak sawit dan dari inti 
buah menjadi minyak inti sawit (Palm Kernel Oil atau PKO). Minyak sawit digunakan dalam berbagai cara, 
mulai dari penggunaan secara komersial dalam produksi barang konsumen seperti sabun dan kosmetik dan 
pelumas industri, hingga penggunaan untuk makanan seperti mentega, minyak goreng, dan margarin. PKO 
hanya digunakan dalam produksi makanan karena kerapatannya yang lebih ringan. 

Studi ini berfokus pada perdagangan produk sawit antara Indonesia dan Tiongkok yang mencakup arus 
perdagangan, eksportir utama di Indonesia, importir utama di Tiongkok, inisiatif keberlanjutan produsen dan 
importir/pengguna akhir, dan studi kasus importir dan refinery minyak sawit utama di Tiongkok. 

Studi ini sangat penting dilakukan mengingat adanya ekspansi perekonomian oleh Tiongkok dan dugaan 
peningkatan permintaan terhadap minyak sawit. The Kamar Dagang Tiongkok untuk Bahan Makanan, 
Produksi Lokal dan Produk Sampingan Hewani (CFNA) memperkirakan bahwa permintaan minyak sawit di 
Tiongkok akan mencapai 8 juta ton pada tahun 2020 dan kemungkinan akan lebih dari 10 juta ton pada 
tahun 2025. Pemanfaatan minyak sawit di Tiongkok secara umum terbatas pada makanan, bahan kimia, dan 
penggunaan industri. Pada tahun 2015, CFNA memperkirakan bahwa 4,3 juta ton minyak sawit (75% dari 
konsumsi total Tiongkok) digunakan dalam produksi makanan, diikuti dengan 890.000 ton yang digunakan 
pada bahan kimia rumah tangga (15% dari konsumsi total) dan 500.000 ton untuk keperluan industri lainnya 
(9%). Pada tahun 2018, diperkirakan 57% dari konsumsi total minyak sawit Tiongkok digunakan pada 
industri makanan sementara 43% digunakan untuk keperluan aplikasi industri. Di antara jumlah tersebut, 
konsumsi minyak sawit untuk industri makanan tradisional (mi instan dan makanan ringan) adalah 1,3 juta 
ton (27% konsumsi total), dan industri makanan modern (makanan siap saji, kue, permen, serta cokelat khas 
barat, dll.) adalah 1,3 juta ton (27% dari konsumsi total), kemudian diikuti dengan 1 juta ton yang dikonsumsi 
pada industri oleokimia (20% dari konsumsi total) dan 1,2 juta ton digunakan untuk pencampuran minyak 
dan lemak (25% dari konsumsi total).1 

Minyak sawit telah dimanfaatkan secara tradisional untuk penggunaan nonpangan, khususnya sabun dan 
detergen (dengan menggunakan oleokimia) dan kini semakin banyak digunakan untuk biosolar. Meskipun 
beberapa negara asal sawit (termasuk Indonesia) memiliki mandat pencampuran (blending mandate) dan 
sering kali dilakukan terlebih dahulu jika terdapat kelebihan minyak sawit, negara yang tujuan perdagangan 
cenderung tidak memberikan subsidi untuk bahan baku sawit yang diimpor. Sering kali dideskripsikan 
bahwa untuk industri minyak sawit, penggunaan biosolar di Tiongkok bersifat sukarela dan penggunaan 
tersebut akan semakin meluas jika harga bahan baku minyak sawit menurun hingga di bawah biaya minyak 
solar. 

1 CFNA, wawancara via email dengan WWF Tiongkok, Beijing, 8 Juni 2020. 
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Metodologi dan Data 

Metodologi 

Modul 1a: Gambaran umum rantai pasok minyak sawit Indonesia 

Studi ini diawali dengan ringkasan umum mengenai rantai pasok minyak sawit Indonesia, mulai dari 
produsen (perkebunan) hingga pelabuhan, yang mencakup pula pengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 
pengolah, penyuling, dan eksportir. Gunakan ringkasan ini sebagai pengantar ilustrasi dasar mengenai rantai 
pasok minyak sawit Indonesia. 

Modul 1b.1: Informasi Dasar Produksi 

Ringkasan umum dalam Modul 1a dilengkapi lebih lanjut dengan informasi mengenai kawasan perkebunan 
sawit Indonesia berdasarkan wilayah (mis. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat, di mana data 
terakhir yang tersedia adalah dari tahun 2017) beserta sebaran area yang ditanami berdasarkan jenis dari 
Data Statistik Minyak Sawit dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Jika tersedia, informasi mengenai hasil 
dan usia sektor perkebunan sawit Indonesia juga dikumpulkan dari informasi yang tersedia secara publik. 

Modul 1b.2: Mengidentifikasi dan menyediakan ringkasan mengenai area produksi berisiko tinggi. 

Berdasarkan informasi produksi, adalah mungkin untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan utama 
yang memiliki risiko lingkungan dan sosial tinggi. Pengidentifikasian ini berguna bagi para pemangku 
kepentingan terkait untuk memahami dampak yang dihasilkan dari rantai pasok mereka. Guna memudahkan 
identifikasi Kawasan-kawasan berisiko ini, peta indikatif perkebunan sawit Indonesia (dari basis data Global 
Forest Watch milik the World Resources Institute) digabungkan dengan peta kerapatan biomassa kayu hidup 
di atas permukaan tanah yang mencerminkan sebaran spasial karbon di atas permukaan tanah dan peta 
Daftar Merah (Red List) untuk spesies daratan yang terancam dari the International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources (IUCN). Area dengan risiko lingkungan yang tinggi diidentifikasi berdasarkan 
tumpang tindih dan kedekatan area perkebunan sawit dengan kuintil keempat dari kedua peta. Ambang 
batas ditetapkan berdasarkan risiko dampak lingkungan lebih lanjut dari perkebunan sawit terhadap karbon 
di atas permukaan dalam jumlah tinggi dan kawasan-kawasan yang kritis berdasarkan IUCN. 

Hal serupa juga dilakukan untuk mengidentifikasi risiko sosial yang tinggi. Peta perkebunan 
dipertimbangkan bersama dengan area-area konflik yang telah diidentifikasi dari the Environmental Justice 
Atlas (EJA) dan informasi mengenai konsentrasi migran di berbagai provinsi di Indonesia dari BPS. Meskipun 
data-data pemetaan sosial dan tenaga kerja masih belum memadai (cakupan dan fleksibilitasnya terbatas), 
penulis berhipotesis bahwa migrasi buruh dapat digunakan sebagai proksi untuk ketidaksetaraan sosio-
ekonomi dan gangguan dalam bentuk persoalan hak-hak buruh. Informasi EJA mengindikasikan adanya 
kawasan-kawasan yang merupakan lokasi terjadinya konflik lahan (khususnya yang melibatkan hak ulayat) 
sebagaimana diidentifikasi oleh peneliti dan aktivis yang bekerja bersama masyarakat setempat sebagai 
proyek ilmiah partisipatif yang dipimpin oleh masyarakat. Studi kasus dihasilkan secara bersama-sama 
dan informasi yang ada diperoleh dari akun utama, laporan resmi, AMDAL, wawancara, dan penelitian. 
Pengerjaan EJA ini masih terus berlanjut. 

Modul 1b.3: Membuat gambaran umum mengenai kepemilikan dan investasi perkebunan 

Guna lebih memahami rantai pasok sawit Indonesia, penulis mengidentifikasi dan meringkas informasi 
mengenai kepemilikan dan investasi sepuluh perusahaan sawit terbesar Indonesia. Perusahaan-perusahaan 
ini dipilih berdasarkan signifikansi dan ukurannya (baik dalam hal keuangan, operasional, atau produksi) di 
dalam industri sawit Indonesia. Dengan memanfaatkan informasi mengenai investasi utama, penulis dapat 
memberikan panduan umum tentang kisaran biaya investasi berdasarkan luasan dalam hektar dan indikator 
umum investasi berdasarkan unit estate, PKS, fasilitas penghancur (crusher), dan refinery. 
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Modul 1b.4: Gambaran umum kepemilikan dan investasi perkebunan milik Tiongkok 

Gabungan studi literatur dan wawancara dengan para ahli perkebunan meningkatkan pemahaman tentang 
peran kepemilikan dan investasi Tiongkok dalam industri sawit Indonesia. Data yang tersedia secara publik 
dari Reuters, Kementerian Perdagangan Tiongkok, WRI, dan sumber lainnya digunakan untuk memberikan 
informasi tambahan mengenai keterlibatan Tiongkok dalam industri sawit Indonesia. Informasi latar 
belakang tersebut diperkuat dengan 12 wawancara bersama para ahli bidang perkebunan Indonesia dan 
lainnya yang terlibat dalam agribisnis Tiongkok. 

Modul 1b.5: Mengidentifikasi proyek utama minyak sawit berkelanjutan. 

Berdasarkan laporan keberlanjutan dan pengungkapan keberlanjutan lainnya (mis. kepada RSPO atau bursa 
efek nasional), penulis dapat mengidentifikasi dan meringkas proyek sawit berkelanjutan utama yang telah 
dan sedang dilakukan oleh sepuluh perusahaan sawit Indonesia terpilih, yang teridentifikasi pada Modul 
1b.3. Indikator sawit berkelanjutan terpilih seperti luasan areal perusahaan yang bersertifikat RSPO (dalam 
hektar), jumlah PKS bersertifikat RSPO, rata-rata jejak Gas Rumah Kaca (GRK), dan keanggotaan dalam 
kelompok keberlanjutan lainnya (mis. Palm Oil Innovation Group, China Sustainable Palm Oil Alliance) juga 
diidentifikasi dan diringkas. 

Modul 1b.6: Mengidentifikasi biaya sertifikasi dan premi. 

Dengan berdasarkan atas tinjauan literatur dan berfokus pada studi minyak sawit untuk Komisi Uni Eropa 
pada tahun 2018, diketahui bahwa hal ini mengacu pada beberapa laporan dan data wawancara untuk tahun 
2017 yang disusun oleh penulis laporan ini, dan diperbarui melalui beberapa wawancara untuk laporan ini. 

Modul 1c.1: Mengidentifikasi arus dagang antara pelabuhan ekspor minyak sawit utama dan Tiongkok. 

Arus dagang produk sawit Indonesia-Tiongkok dapat diestimasi menggunakan data dari International Trade 
Center (ITC) oleh Comrade PBB dan BPS Indonesia. Volume dagang dan nilai dari pelabuhan ekspor utama di 
provinsi-provinsi Indonesia diperoleh dari BPS, sementara ringkasan volume ekspor dan nilai untuk produk 
sawit utama tingkat nasional diperoleh dari ITC. Kode Harmonized System (HS) yang diidentifikasi untuk 
analisis disajikan pada Tabel A.1. 

Modul 1c.2: Ringkasan Ekspor minyak sawit utama ke Tiongkok dan importir/pembeli utama dari 
Tiongkok. 

Dengan tetap menggunakan data ITC, penulis mengidentifikasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang 
mengekspor minyak sawit ke Tiongkok serta importir/pembeli utamanya dari Tiongkok. Daftar perusahaan 
ini dilengkapi dengan data dari Trase, yakni perangkat pemetaan rantai pasok komoditas. Daftar perusahaan 
diringkas berdasarkan volume dan nilai yang diperkirakan dan disajikan apa adanya. 

Modul 1c.3: Ringkasan sebaran kawasan estate dan kawasan petani 

Ringkasan sebaran estate dan area petani diperoleh dari Data Statistik Minyak Sawit BPS (2016 sebagai tahun 
terakhir data difinalisasi, dan 2017 sebagai tahun terakhir data awal). Ringkasan ini disusun berdasarkan 
uraian jenis perkebunan sawit (estate pemerintah, estate swasta, dan kebun petani) di seluruh provinsi di 
Indonesia. 

Modul 1d: Inisiatif rantai pasok 

Tinjauan kualitatif terhadap inisiatif rantai pasok saat ini yang behubungan dengan minyak sawit 
berkelanjutan yang terkait dilakukan berdasarkan tinjauan literatur, dan 4 sampai 5 wawancara dengan 
pedagang rantai pasok dan spesialis perdagangan Indonesia-Tiongkok. 
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Modul 3: Studi kasus pelaku usaha dan inisiatif kunci untuk keterkaitan Indonesia-Tiongkok 

Beberapa studi kasus diidentifikasi dan dikembangkan berdasarkan keterkaitan Indonesia-Tiongkok dan 
inisiatif keberlanjutan untuk Wilmar dan Julong berdasarkan informasi yang tersedia secara publik dari 
laporan perusahaan dan pengungkapan ketertelusuran. 

Tabel A1:  Daftar Produk Sawit Terpilih yang Diekspor dari Indonesia ke Tiongkok, Kode HS 4 dan 
Kode HS 6 

Kode HS 4 Kode HS 6 Deskripsi Produk 

3826 382600 Biosolar dan campurannya 

2306 230660 Bungkil dan residu padat lainnya (buah/inti sawit) 

1513 151321 Minyak inti sawit mentah dan minyak babassu 

1513 151329 Minyak inti sawit dan minyak babassu serta fraksinya 

1511 151190 Minyak sawit mentah 

3823 382370 Alkohol lemak industri (nabati atau hewani) 

3823 382311 Asam stearat 

3823 382312 Asam oleat 

3823 382319 Lainnya (inti sawit, kelapa, sawit) 

Data: ITC untuk kode HS 
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Data 

Sumber data utama yang digunakan dalam laporan ini sebagian besar berasal dari sumber yang tersedia 
secara publik dan sumber resmi, serta dilengkapi dengan wawancara dengan para ahli terpilih yang sangat 
memahami arus perdagangan Indonesia-Tiongkok. Ringkasan sumber data yang digunakan dalam laporan 
adalah sebagai berikut.

Data Sumber Kutipan Tahun
Cakupan

Tautan

Dasar-dasar 
produksi dan 
rantai pasok 

CIFOR Pacheco P, Gnych S, 
Dermawan A, Komarudin H 
and Okarda B. 2017. The 
palm oil global value chain: 
Implications for economic 
growth and social and 
environmental sustainability. 
Working Paper 220. Bogor, 
Indonesia: CIFOR 

2017 http://www.cifor.org/
publications/pdf_files/WPapers/
WP220Pacheco.pdf 

Perkebunan WRI Petersen, R., D. Aksenov, E. 
Goldman, S. Sargent, N. Harris, 
A. Manisha, E. Esipova, V. 
Shevade, and T. Loboda. 2016. 
“Mapping Tree Plantations 
with Multispectral Imagery: 
Preliminary Results for Seven 
Tropical Countries.” Technical 
Note. Washington, DC: World 
Resources Institute

2013-2014 www.wri.org/publication/
mappingtreeplantations 

Kerapatan 
biomassa 
di atas 
permukaan 
(Aboveground 
Biomass/AGB)

WRI Woods Hole Research Center. 
Kerapatan biomassa kayu 
hidup di atas permukaan 

2000 https://data.globalforestwatch.
org/datasets/8f93a6f94a 
414f9588ce4657a39c59ff_1

Daftar Merah 
(Red List) 
- Amfibi, 
Mamalia 

IUCN Peta Daftar Merah (Red List) 
IUCN, Maret 2019 

2017-2018 https://www.iucnredlist.org/
resources/spatial-data-download 

Environmental 
Justice Atlas

Environmental 
Justice 
Organisations, 
Liabilities and 
Trade (EJOLT)

Leah Temper, Daniela del 
Bene, dan Joan Martinez-Alier. 
2015. Mapping the frontiers 
and front lines of global 
environmental justice: the 
EJAtlas. Journal of Political 
Ecology 22: 255-278 

1950-2015 https://ejatlas.org

Konsentrasi 
buruh migran 

BPS BPS, Migrasi Seumur Hidup 1971-2015 https://www.bps.go.id/
dynamictable/2015/09/07%20
00:00:00/855/migrasi-
seumur-hidup-
menurutprovinsi-1971-2015.html 

Informasi 

Perusahaan 

Reuters data tidak tersedia data tidak 
tersedia

https://www.reuters.com/
markets/stocks 

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP220Pacheco.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP220Pacheco.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP220Pacheco.pdf
http://www.wri.org/publication/mappingtreeplantations
http://www.wri.org/publication/mappingtreeplantations
https://data.globalforestwatch.org/datasets/8f93a6f94a414f9588ce4657a39c59ff_1
https://data.globalforestwatch.org/datasets/8f93a6f94a414f9588ce4657a39c59ff_1
https://data.globalforestwatch.org/datasets/8f93a6f94a414f9588ce4657a39c59ff_1
https://www.iucnredlist.org/resources/spatial-data-download
https://www.iucnredlist.org/resources/spatial-data-download
https://ejatlas.org
https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07%2000:00:00/855/migrasi-seumur-hidup-menurutprovinsi-1971-2015.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07%2000:00:00/855/migrasi-seumur-hidup-menurutprovinsi-1971-2015.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07%2000:00:00/855/migrasi-seumur-hidup-menurutprovinsi-1971-2015.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07%2000:00:00/855/migrasi-seumur-hidup-menurutprovinsi-1971-2015.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07%2000:00:00/855/migrasi-seumur-hidup-menurutprovinsi-1971-2015.html
https://www.reuters.com/markets/stocks
https://www.reuters.com/markets/stocks
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Data Sumber Kutipan Tahun
Cakupan

Tautan

Informasi 
investasi 
perusahaan 

Transformasi 
Untuk 
Keadilan (TUK)

Publikasi TUK data tidak 
tersedia

https://www.tuk.or.id/category/
pu blication/?lang=en 

Pernyataan 
Perusahaan

data tidak tersedia FYE18 data tidak tersedia

Kepemilikan 
dan investasi 
perkebunan 
Tiongkok 

Wawancara data tidak tersedia data tidak 
tersedia

data tidak tersedia

Upaya 
keberlanjutan

RSPO Komunikasi Progres Tahunan data tidak 
tersedia

https://rspo.org/members/acop

Biaya sertifikasi 
dan premi. 

Komisi Eropa Mark Barthel, Steve Jennings, 
Will Schreiber, Richard Sheane, 
Sam Royston, James Fry, Yu 
Leng Khor, Julian McGill. 2017. 
Study on the environmental 
impact of palm oil consumption 
and on existing sustainability 
standards: For European 
Commission, DG Environment. 

2017 http://ec.europa.eu/
environment/forests/pdf/palm_
oil_study_kh0218208enn_new.
pdf 

SEnSOR-RSPO Petra Rietberg. 2016. Costs and 
benefits of RSPO certification 
for independent smallholders. 
SEnSOR-RSPO.

2016 http://www.sensorproject.
net/sens orwp/wp-content/
uploads/2015/04/Costs-and-
benefits-ofRSPO-certificationfor-
independent-smallholders-
FINAL.pdf 

Pelabuhan 
ekspor di 
Indonesia

BPS Data Statistik Ekspor, BPS 2014-2018 https://www.bps.go.id/

Trase Trase. Indonesia - Minyak 
sawit2 

2013-2014 www.trase.earth 

Data ekspor 
untuk 
Indonesia 

ITC ITC. Data Statistik Perdagangan 2014-2018 http://www.intracen.org/ 

BPS Data Statistik Ekspor, BPS 2014-2018 https://www.bps.go.id/

Eksportir utama 
Indonesia 
dan Importir 
Tiongkok 

ITC ITC. Data Statistik Perdagangan 2014-2018 http://www.intracen.org/ 

Trase Trase. Indonesia - Minyak sawit 2013-2014 www.trase.earth 

Sebaran 
area sawit 
berdasarkan 
wilayah 

BPS BPS. Data Statistik Minyak 
sawit 

2014-2017 https://bps.go.id 

Inisiatif rantai 
pasok 

RSPO RSPO. Berita dan Acara data tidak 
tersedia 

https://rspo.org 

Wawancara data tidak tersedia data tidak 
tersedia 

data tidak tersedia

Inisiatif 
keberlanjutan

Pernyataan 
Perusahaan 

data tidak tersedia FYE18 data tidak tersedia

Inisiatif 
keberlanjutan

Pernyataan 
Perusahaan

data tidak tersedia FYE18 data tidak tersedia

2 Pada akhir Bagian 1 Laporan Akhir tanggal 31 Juli 2019, data Trase tersedia untuk tahun 2013 dan 2014. Lih. Bagian 2 untuk Data 
Trase terbaru. 

https://www.tuk.or.id/category/pu blication/?lang=en
https://www.tuk.or.id/category/pu blication/?lang=en
https://rspo.org/members/acop
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf
http://www.sensorproject.net/sens orwp/wp-content/uploads/2015/04/Costs-and-benefits-ofRSPO-certificationfor-independent-smallholders-FINAL.pdf
http://www.sensorproject.net/sens orwp/wp-content/uploads/2015/04/Costs-and-benefits-ofRSPO-certificationfor-independent-smallholders-FINAL.pdf
http://www.sensorproject.net/sens orwp/wp-content/uploads/2015/04/Costs-and-benefits-ofRSPO-certificationfor-independent-smallholders-FINAL.pdf
http://www.sensorproject.net/sens orwp/wp-content/uploads/2015/04/Costs-and-benefits-ofRSPO-certificationfor-independent-smallholders-FINAL.pdf
http://www.sensorproject.net/sens orwp/wp-content/uploads/2015/04/Costs-and-benefits-ofRSPO-certificationfor-independent-smallholders-FINAL.pdf
http://www.sensorproject.net/sens orwp/wp-content/uploads/2015/04/Costs-and-benefits-ofRSPO-certificationfor-independent-smallholders-FINAL.pdf
https://www.bps.go.id/
http://www.trase.earth
http://www.intracen.org/
https://www.bps.go.id/
http://www.intracen.org/
http://www.trase.earth
https://bps.go.id
https://rspo.org
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Batasan – Batasan 

• Ada beberapa inkonsistensi nilai antara data ekspor ITC dan BPS.

• Terjadinya inkonsistensi antara nilai impor dan ekspor dapat disebabkan oleh perbedaan pada 
kategorisasi produk antara Indonesia dan Tiongkok, atau antar perdagangan di dalam Tiongkok melalui 
Hong Kong. 

• Inkonsistensi antara data Trase dan ITC/BPS disebabkan adanya perbedaan dalam sumber dan 
dokumentasi data. Dokumentasi Trase didasarkan pada konosemen (bill of lading), sementara data ITC/
BPS cenderung berdasarkan pada bea dan pengungkapan resmi. 

• Data kerapatan biomassa kayu hidup di atas permukaan (AGB) adalah data tahun 2000, akan tetapi 
karena resolusinya yang lebih tinggi (30 m), maka peta 1 derajat Kawasan Hutan, Stok Karbon, dan 
Biomassa Global tahun 1950-2010 dari NASA lebih dipilih karena memiliki resolusi 100 km. 

• Gabungan data dampak sosial yang ada masih terbatas dan belum memadai. 
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Diagram dan Tabel 

Tabel A1: Daftar Produk Sawit Terpilih yang Diekspor dari Indonesia ke Tiongkok, Kode HS 4 dan Kode HS 6

Diagram 1a: Rantai nilai minyak sawit yang disederhanakan, dari perkebunan hingga refinery

Tabel 1b.1-1: Ringkasan sebaran areal tanam sawit (hektar) berdasarkan wilayah dan kategori estate, 2017 
(tahun terbaru yang memiliki data resmi terverifikasi)

Tabel 1b.1-2: Ringkasan sebaran areal tanam sawit (hektar) berdasarkan wilayah dan kategori estate, 2019 
(tahun terbaru yang memiliki data resmi awal)

Diagram 1b-1: Area produksi dan hasil berdasarkan negara penghasil utama pada tahun 2015 dari data 
IndexMundi

Diagram 1b-2: Jaringan pasokan untuk minyak sawit dari PKS hingga refinery di Indonesia

Diagram 1b-3: Perkebunan sawit sebagai proporsi dalam luas total wilayah kabupaten pada tahun 2013 
(dalam %) berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2015)

Diagram 1b-4: Ekspansi sawit di Indonesia berdasarkan jenis pelaku usaha berdasarkan informasi dari 
Direktorat Jenderal Perkebunan (2015), data akhir hingga 2013 dan estimasi hingga 2015 

Diagram 1b-5: Proporsi petani dari total areal sawit per kabupaten pada tahun 2013 (dalam %) berdasarkan 
informasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2015)

Diagram 1b.2-1a: Peta Kekayaan Keanekaragaman Hayati IUCN, Mamalia Terancam, Burung (tidak termasuk 
burung laut), dan Amfibi, serta Area Sawit

Diagram 1b.2-1b: Peta Kerapatan Biomassa Kayu Hidup di Atas Permukaan (AGB) dan Kawasan Perkebunan 
Sawit

Diagram 1b.2-2a: Peta kejadian konflik lahan di Asia Tenggara

Diagram 1b.2-2b: Peta konsentrasi populasi penduduk pendatang/migran berdasarkan provinsi

Diagram 1b.2-3a: hingga 1b.2-3c data kasus Pengaduan RSPO 

Tabel 1b.3-1: Perusahaan teratas dalam industri minyak sawit Indonesia

Tabel 1b.3-2: Perusahaan minyak sawit teratas berdasarkan investasi dan pembiayaan

Tabel 1b.3-1: Pembiayaan berdasarkan grup (dalam juta Dolar AS)

Tabel 1b.5-1: Perusahaan sawit teratas berdasarkan produksi CPO dan indikator keberlanjutan

Tabel 1b.6-1: Premi RSPO dan indikator biaya (Dolar AS per ton, data Mei 2019)

Tabel 1c.1-1: Ringkasan Nilai Ekspor Sawit Indonesia ke Tiongkok, Kode HS 4, 2014-2018

Tabel 1c.1-2: Ringkasan Berat Ekspor Sawit Indonesia ke Tiongkok, Kode HS 4, 2014-2018 

Diagram 1c.1-1a: Nilai impor minyak sawit Tiongkok dari Indonesia, berdasarkan produk, 2018 

Diagram 1c.1-1b: Arus Perdagangan Minyak Sawit di Tiongkok

Diagram 1c.1-1c: Penggunaan minyak sawit yang dapat dikonsumsi di Tiongkok, 1990/1991-2015/2016

Tabel 1c.2-1: Wilayah & Pelabuhan Utama Indonesia dengan tujuan ke Pelabuhan Penerima Utama Tiongkok

Tabel 1c.2-2a: Pelabuhan dan Eksportir Utama Indonesia untuk Perdagangan Produk Sawit Tiongkok

Tabel 1c.2-2b: Pelabuhan dan Importir Utama Tiongkok untuk Perdagangan Produk Sawit di Tiongkok

Tabel 1c.3-1: Sebaran estate berdasarkan jenis, wilayah, dan luasan (2017) 
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1a Gambaran Umum tentang Rantai Pasok Minyak Sawit 
Indonesia 

Rantai pasok minyak sawit Indonesia dimulai dari produsen (estate yang dikelola oleh perusahaan 
perkebunan, petani yang terikat dengan perkebunan atau plasma, dan petani swadaya) dan berakhir 
pada pelabuhan yang memindahkan produk minyak sawit (minyak sawit mentah yang diproduksi oleh 
PKS, minyak inti sawit yang diproduksi oleh pabrik penghancur inti, dan produk minyak sawit yang sudah 
dimurnikan seperti misalnya olein dan stearin dari refinery dan pengolahan) ke tujuan dalam negeri dan 
internasional. PKS dan pabrik penghancur inti dapat juga membeli Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan inti 
sawit dalam jumlah yang cukup besar dari pemasok pihak ketiga. Hal ini biasanya berlaku pada PKS yang 
hanya memiliki estate dengan luasan terbatas atau yang tidak memiliki estate sama sekali. Skema berikut ini 
memberikan ilustrasi tentang rantai nilai dan menunjukkan bahwa pemurnian adalah titik kunci bagi ekspor 
(dan juga penjualan produk di pasar dalam negeri). Selain itu, diketahui pula bahwa Indonesia memiliki pasar 
dalam negeri yang besar dengan populasi lebih dari 260 juta jiwa dan program biosolar dalam negeri yang 
agresif dan bertanggung jawab atas konsumsi sebagian besar minyak sawit yang diproduksi di Indonesia. 
Dengan semakin meningkatnya luasan kawasan produksi, USDA memperkirakan bahwa volume produksi 
akan meningkat hingga sekitar 43 juta ton pada tahun 2019/2020, ditambah dengan peningkatan konsumsi 
dalam negeri. Pada tahun 2019, GAPKI mengungkapkan bahwa meskipun ekspor masih mendominasi 
industri minyak sawit Indonesia (80% dari total produksi yakni untuk ekspor), konsumsi biosolar dalam negeri 
meningkat 44% hingga 6,2 juta kiloliter3. 

Diagram 1a: Rantai nilai minyak sawit yang disederhanakan, dari perkebunan hingga refinery 
Sumber: Pacheco et al. (2017)4 

3 https://www.reuters.com/article/us-indonesia-palmoil/indonesias-2018-palm-oil-exports-rise-8-percent-gapkiidUSKCN1PV0PA  
4 http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP220Pacheco.pdf  
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https://www.reuters.com/article/us-indonesia-palmoil/indonesias-2018-palm-oil-exports-rise-8-percent-gapkiidUSKCN1PV0PA
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP220Pacheco.pdf
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Temuan Utama 

• Rantai pasok minyak sawit Indonesia dimulai dari produsen (estate yang dikelola oleh perusahaan 
perkebunan, petani yang terikat dengan perkebunan atau plasma, dan petani swadaya) dan berakhir 
pada pelabuhan. 

• Dengan semakin meningkatnya luasan areal produksi disertai peningkatan tajam pada luasan yang 
ditanami, USDA memperkirakan bahwa volume produksi juga akan meningkat hingga sekitar 43 juta 
ton pada tahun 2019/2020, dengan turut disertai peningkatan sekitar 30% pada konsumsi dalam negeri 
dengan mandat biosolarnya. 

Biosolar Indonesia 

Di tengah adanya kekhawatiran akan pembatasan perdagangan de facto yang muncul dari Uni Eropa, 
prospek biosolar dalam negeri Indonesia mendorong agar B30 (pencampuran 30%) bisa lebih cepat dari 
target sebelumnya (tahun 2020), yakni di atas B20 (pencampuran 20%) yang cakupannya telah diperluas di 
akhir tahun lalu. Berdasarkan informasi dari GAPKI, uji coba B30 akan selesai pada bulan Oktober (meskipun 
beberapa asosiasi penggunaan bahan bakar meragukannya). Berikut ini adalah temuan besar yang ada: 

• Untuk biosolar Indonesia, USDA5 6 memperkirakan penggunaan CPO sebesar 4,6 juta ton (bahan baku 
untuk bahan bakar, untuk 5 juta ton biosolar; dengan ekspansi B20) pada tahun 2018 dan 5,7 juta ton 
CPO pada tahun 2019. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2009 (304.000 ton), tahun 2012 (2,1 juta ton), 
dan tahun 2015 (1,5 juta ton). 

• Jika berhasil, pemerintah berharap B30 dapat menyerap sekitar 7 juta kiloliter (6,1 juta ton) biosolar 
pada tahun 2020. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) memperkirakan adanya konsumsi 
biosolar yang lebih besar, yakni 9 juta kiloliter (7,8 juta ton) dari B30. 

• Dengan melihat kondisi ke depan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Indonesia 
baru-baru ini7 berharap agar pasar dalam negeri dapat menyerap 9 juta ton CPO untuk B30. 
Berdasarkan perhitungan BPDP, program bahan bakar hijau bahkan dapat menyerap hingga 25 juta ton 
CPO pada tahun 2025, dan program ini merupakan peluang untuk memperluas serapan dalam negeri 
CPO, dengan adanya kelebihan pasokan. 

• USDA memprediksikan bahwa produksi minyak sawit tahun 2018/2019 akan mencapai 43 juta ton 
dan penggunaan minyak sawit dalam negeri mencapai 13,1 juta ton (30% dari serapan dalam negeri). 
Meskipun terdapat permintaan dari masyarakat yang semakin meningkat dan dorongan mandat 
biosolar, rasio penggunaan dalam negeri sedikit stagnan akibat peningkatan produksi yang agresif. Ada 
beberapa pelaku usaha industri yang memperkirakan bahwa permintaan dalam negeri akan mencapai 
lebih dari setengah produksi Indonesia di masa mendatang.

5 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Indonesia%20Expands%20Biodiesel%20Mandate_Jakarta_
Indonesia_9-18-2018.pdf

6 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Oilseeds%20and%20Products%20Annual_Jakarta_Indonesia_3-15-2019.pdf 
7 https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/28/ri-to-accelerate-b30-program-in-anticipation-of-eurestrictions.html  

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Indonesia%20Expands%20Biodiesel%20Mandate_Jakarta_Indonesia_9-18-2018.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Indonesia%20Expands%20Biodiesel%20Mandate_Jakarta_Indonesia_9-18-2018.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Oilseeds%20and%20Products%20Annual_Jakarta_Indonesia_3-15-2019.pdf
https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/28/ri-to-accelerate-b30-program-in-anticipation-of-eurestrictions.html
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Biosolar Tiongkok8  

Eksportir minyak sawit sangat berharap Tiongkok akan mengimpor sawit untuk segmen biofuelnya. 
Meskipun Malaysia dan Indonesia telah membicarakan tentang program biosolar B5 kepada Tiongkok, 
pedagang biosolar di daerah bersikap skeptis terhadap hal ini, "Menarik, tetapi peluangnya sangat kecil 
karena mengharuskan Tiongkok untuk membayar premi untuk B5 kecuali mereka bersedia memberikan 
subsidi." Pada bulan September 2017, Tiongkok mengumumkan fokus dalam negerinya, yakni biofuel 
etanol E10 (10% bahan bakar etanol dan 90% campuran bensin biasa) yang ditargetkan untuk diterapkan 
secara penuh pada tahun 2020 guna membantu mengurangi gunungan stok jagung yang semakin tua di 
gudang-gudang negara. Berikut ini adalah poin-poin utama terkait hal tersebut. 

• Kebijakan biofuel Tiongkok berfokus pada bahan baku dalam negeri (jagung) untuk E10 pada tahun 
2020. 

• Dengan konsumsi bahan bakar solar di Tiongkok sebesar 180 juta kiloliter, industri minyak sawit 
mempertimbangkan potensi kebijakan biosolar B5 yang membutuhkan 9 juta kiloliter (sekitar 7 juta 
ton bahan baku) per tahun. Hal ini berpotensi meningkatkan impor sawit dua kali lipat sekitar 6 juta 
ton baru-baru ini9. Namun menurut CFNA, biosolar tidak boleh digunakan sebagai 'minyak publik' di 
Tiongkok. 

• Meski demikian, pedagang biofuel dan para ahli bahan kimia Beijing masih bersikap skeptis terhadap 
impor skala besar bahan baku yang disubsidi oleh konsumen Tiongkok (uang publik). 

8 Berdasarkan informasi terbaru dari tinjauan pendahuluan penulis mengenai kebijakan biofuel Tiongkok tahun 2017, https://www.
linkedin.com/pulse/china-pushes-full-scale-bio-fuel-ethanol-e10-2020-yu-leng-khor-%E8%A8%B1%E5%B9%BC%E7%8E%B2/  

9 CFNA (2020) mengacu pada data berikut: impor sawit beberapa tahun terakhir, yakni 4.079 juta ton pada tahun 2017, 4.316 juta ton 
pada tahun 2018, 6.542 juta ton pada tahun 2019, dan 1.217 juta ton dari bulan Januari hingga April 2020. 

https://www.linkedin.com/pulse/china-pushes-full-scale-bio-fuel-ethanol-e10-2020-yu-leng-khor-%E8%A8%B1%E5%B9%BC%E7%8E%B2/
https://www.linkedin.com/pulse/china-pushes-full-scale-bio-fuel-ethanol-e10-2020-yu-leng-khor-%E8%A8%B1%E5%B9%BC%E7%8E%B2/
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1b Informasi Dasar terkait Produksi 

1b.1  Gambaran Umum Perkebunan Sawit Indonesia 

Pada segmen laporan ini, kami mengidentifikasi dan meringkas areal-areal perkebunan sawit Indonesia saat 
ini berdasarkan wilayah (mis. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat berdasarkan data resmi), 
sebaran areal produksi (berikut informasi tentang panen), dan prospek produksi. 

Secara regional, sebagian besar sawit ditanami di Pulau Sumatera dan Kalimantan (berturut-turut mencakup 
59% dan 35% dari total areal yang ditanami di Indonesia). Di Sumatera, areal yang ditanami didominasi oleh 
estate swasta dan kebun petani, sedangkan di Kalimantan, lanskapnya didominasi oleh estate swasta dan 
kebun petani yang proporsinya lebih kecil. Sebagaimana telah diperkirakan, Pulau Sumatera dan Kalimantan 
memiliki rata-rata panen tertinggi, yakni dua kali lipat dari hasil rata-rata wilayah lainnya seperti Papua/Papua 
Barat. Berikut ini adalah ringkasan lengkap mengenai sebaran areal estate dan kebun petani pada tahun 2017 
dan 2019 di berbagai wilayah di Indonesia. 

Tabel 1b.1-1:  Ringkasan sebaran areal tanam sawit (hektar) berdasarkan wilayah dan kategori estate, 
2017 (tahun terbaru yang memiliki data resmi terverifikasi) 

Wilayah Estate Pemerintah Estate swasta Kebun Petani Rata-rata Panen
(T CPO/ha)

Jawa 21.448 7.375 8.856 2,02 

Kalimantan 72.509 3.681.456 1.129.551 2,78 

Nusa Tenggara 0 0 0 0 

Sulawesi 25.692 253.743 250.653 2,34 

Sumatera 492.768 3.662.527 4.225.908 2,72 

Papua/Papua Barat 25.726 107.586 82.926 0,15 

Total Keseluruhan 638.143 7.712.687 5.697.892 2,70 

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan. Luasan dan hasil rata-rata dijumlahkan (agregat) dari data provinsi. 

Tabel 1b.1-2:  Ringkasan sebaran areal tanam sawit (hektar) berdasarkan wilayah dan kategori estate, 
2019 (tahun terbaru yang memiliki data resmi awal) 

Wilayah Estate Pemerintah Estate swasta Kebun Petani Rata-Rata Panen
(T CPO/ha)

Jawa 21.364 7.843 9.689 2,18 

Kalimantan 71.105 3.808.664 1.194.910 3,02 

Nusa Tenggara 0 0 0 0,00 

Sulawesi 25.379 27.293 258.235 2,32 

Sumatera 490.788 3.873.132 4.398.217 2,94 

Papua/Papua Barat 25.288 122.566 97.452 1,90 

Total keseluruhan 633.924 8.085.134 5.958.502 2,92 

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan. Area dan hasil rata-rata dijumlahkan (agragat) dari data provinsi. 
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Fakta utama. Grafik berikut ini, sebagaimana dikutip dari Pacheco et al. (2017),10 memberikan ilustrasi 
mengenai poin-poin mengenai minyak sawit Indonesia: 

• Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, dan hasil panen sawitnya sedikit di atas Malaysia yang 
merupakan produsen terbesar kedua. 

• Di beberapa lokasi, refinery tersebar di seluruh Sumatera (termasuk di pesisir barat) dan Kalimantan, di 
ujung utara Sulawesi, dan lokasi yang berfokus di dua zona di Pulau Jawa. Informasi mengenai jaringan 
pasokan pedagang-pengolah terbesar GAR (hijau), Musim Mas (biru), Wilmar (oranye), dan Asian Agri 
(kuning) membentuk jaring-jaring yang kompleks, khususnya Wilmar. 

• Sawit adalah komoditas populer di seluruh wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sawit sangat 
dominan di wilayah-wilayah utama Sumatera (ditanam di 25-75% dari beberapa kabupaten tertentu, 
termasuk di Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Jambi), dan sawit juga signifikan (10-25% dari wilayah-
wilayah kabupaten) di beberapa bagian kawasan di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan. Selain itu, 
sawit juga terdapat (sebagian besar di bawah 10% dari wilayah kabupaten) di beberapa bagian di 
Sulawesi, Papua Barat, Papua, dan Jawa.

• Area yang ditanami sawit mulai meluas pada tahun 1980an, berhasil di akhir tahun 1990an, dan 
berkembang sangat pesat sejak sekitar tahun 2005. Meskipun pada awalnya fenomena ini didominasi 
oleh perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, kini perusahaan swasta 
menguasai sekitar lebih dari 50% sawit, sementara petani merupakan kekuatan besar sawit di mana 
mereka memiliki 40% dari kawasan yang ditanami. 

• Areal-areal yang dikelola petani sangat jelas terlihat di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan di beberapa 
bagian kawasan di Kalimantan (lebih dari 50% dan bahkan lebih dari 75% di berbagai kabupaten). 

Diagram 1b-1:  Area produksi dan hasil berdasarkan negara penghasil utama pada tahun 2015 dari 
data IndexMundi  
Catatan: Tiongkok memiliki dan rencana upaya produksi untuk Hainan, Yunnan, dan Guangdong11. 

10 http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP220Pacheco.pdf 
11 http://www.xinhuanet.com//english/2017-11/18/c_136762665.htm, http://www.xinhuanet.com/english/201904/10/c_137965586.
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Diagram 1b-2:  Jaringan pasokan untuk minyak sawit dari PKS hingga refinery di Indonesia. 
Catatan: Informasi ini merupakan pendahuluan dan berdasarkan pada dasbor dari perusahaan dan disajikan untuk 
tujuan ilustrasi.

Diagram 1b-3:  Perkebunan sawit sebagai proporsi dalam luas total wilayah kabupaten pada tahun 
2013 (dalam %) berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2015) 
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Diagram 1b-4:  Ekspansi sawit di Indonesia berdasarkan jenis pelaku usaha berdasarkan informasi 
dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2015), data akhir hingga 2013 dan estimasi 
hingga 2015 

Diagram 1b-5:  Proporsi petani dari total areal sawit per kabupaten pada tahun 2013 (dalam %) 
berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2015) 
Sumber: Pacheco et al. (2017)12  
Catatan: Lih, dokumen sumber di sini untuk melihat langsung gambar yang dikutip di atas. 

Temuan utama 

• Sebagian besar sawit Indonesia ditanami di Pulau Sumatera dan Kalimantan, berturut-turut mencakup 
59% dan 35% dari total areal yang ditanami. Di Sumatera, areal yang ditanami didominasi adalah estate 
swasta dan kebun petani, sedangkan di Kalimantan, lanskapnya didominasi oleh estate swasta dan kebun 
petani yang proporsinya lebih kecil. 

• Hasil rata-rata di Sumatera dan Kalimantan adalah yang tertinggi, yakni dua kali lipat dari hasil rata-rata di 
wilayah lainnya seperti Papua/Papua Barat. 

• Di beberapa lokasi, refinery tersebar di seluruh Sumatera (termasuk di pesisir barat Sumatera) dan 
Kalimantan, di ujung utara Sulawesi, dan lokasi yang berfokus di dua zona di Pulau Jawa. Informasi 

12 http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP220Pacheco.pdf  
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� http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP220Pacheco.pdf


Kelapa Sawit Berkelanjutan: 
Perdagangan dan Pelaku Usaha Kunci antara Indonesia dan Tiongkok

20

mengenai jaringan pasokan pedagang-pengolah terbesar GAR (hijau), Musim Mas (biru), Wilmar (oranye), 
dan Asian Agri (kuning) membentuk jaring-jaring yang kompleks, khususnya Wilmar. 

BUMN dan petani: 

Berdasarkan estimasi tahun 2019 untuk area sawit dewasa dan laporan produksi minyak sawit, diketahui 
adanya luasan 570.735 hektar yang dikelola di bawah estate Pemerintah dengan lebih dari 2 juta ton 
produksi CPO, di mana segmen ini memiliki proporsi sebesar 5% dari areal dan produksi Indonesia. Informasi 
yang didasarkan pada laporan Direktorat Jenderal Perkebunan dan data BPS ini tidak memisahkan uraiannya 
untuk petani plasma dan swadaya. 

1b.2  Ringkasan Kawasan Produksi Berisiko Tinggi 

Kawasan Berisiko Lingkungan 

Areal yang berisiko tinggi terhadap lingkungan diidentifikasi menggunakan rangkaian data Kerapatan 
Biomassa Kayu Hidup di Atas Permukaan (AGB) dari Woods Hole Research Center (dapat dilihat di Global 
Forest Watch) dan peta Daftar Merah (Red List) IUCN untuk mamalia daratan dan amfibi dengan status 
terancam. Indikator-indikator ini dipilih berdasarkan pemahaman historis dan kontemporer mengenai 
dampak lingkungan dari sektor perkebunan terhadap keanekaragaman hayati flora dan fauna. Data dari 
kedua peta tersebut dibandingkan dengan peta perkebunan yang ada. Perkebunan yang berada di dalam 
atau dekat kawasan dengan kerapatan biomassa tinggi atau yang dihuni beberapa spesies terancam 
berdasarkan IUCN (kuantil ke-4) ditandai sebagai areal berisiko tinggi. 

Diagram 1b.2-1a  Peta Kekayaan Keanekaragaman Hayati IUCN, Mamalia Terancam, Burung (tidak 
termasuk burung laut), dan Amfibi, serta Area Sawit, Gambar lebih besar  

Catatan: Kepadatan spesies amfibi terancam (abu-abu terang ke gelap), kepadatan spesies burung terancam (kecuali 
burung laut, ungu terang ke gelap), kepadatan spesies mamalia terancam (merah terang ke gelap), area sawit (garis 
persegi) 

Sumber: Daftar Merah (Red List) IUCN dan perkiraan penulis 

Hutan Tanaman
Batas Administratif Indonesia

Kekayaan Spesies - Amfibi Terancam Kekayaan Spesies - Burung Terancam (kecuali Kekayaan Spesies - Mamalia Terancam
Burung Laut)

Legenda

Peta Ilustrasi Kekayaan Keanekaragaman Hayati, Mamalia, Burung (Kecuali Burung Laut), dan Amfibi Terancam
Sumber: Daftar Merah (Red List) Spesies Terancam IUCN

https://drive.google.com/file/d/19dt0JnnAKV94iFIzk7IvPkC_Q6fXkbrX/view


Kelapa Sawit Berkelanjutan: 
Perdagangan dan Pelaku Usaha Kunci antara Indonesia dan Tiongkok

21

Diagram 1b.2-1b  Peta Kerapatan Biomassa Kayu Hidup di Atas Permukaan (AGB) dan Kawasan 
Perkebunan Sawit Gambar lebih besar  

Catatan: Stok karbon di atas permukaan (hijau terang ke gelap), areal sawit (garis persegi) 

Sumber: Woods Hole Research Center dan estimasi penulis 

Secara keseluruhan, kawasan-kawasan dengan risiko lingkungan tinggi (warna magenta gelap) ditemukan 
di sepanjang pesisir barat daya dan timur laut Pulau Sumatera karena adanya kerapatan yang tinggi pada 
spesies dan burung (kecuali burung laut) terancam. Pengamatan ini juga sesuai dengan data kerapatan 
biomassa kayu hidup di atas permukaan (AGB) yang menunjukkan kerapatan biomassa yang lebih tinggi di 
pesisir barat daya pulau tersebut. Meskipun konsentrasi perkebunan sawit di pesisir barat rendah, terdapat 
beberapa zona perkebunan yang lokasinya tersebar (termasuk di dalamnya perkebunan sawit), khususnya di 
Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat. 

Oleh karena itu, terdapat risiko lingkungan yang tinggi di sepanjang pesisir timur laut Pulau Sumatera 
disebabkan adanya konsentrasi perkebunan sawit yang signifikan, khususnya di Provinsi Riau, Jambi, dan 
Sumatera Selatan. Kawasan-kawasan yang berisiko adalah Bengkulu dan Sumatera Barat, di mana ekspansi 
perkebunan sawit di kedua provinsi ini akan merambah ke kawasan lainnya yang memiliki kerapatan spesies 
terancam yang tinggi serta biomassa kayu hidup di atas permukaan yang juga tinggi. 

Zona berisiko tinggi juga ditemukan di Pulau Kalimantan, di mana mayoritas spesies terancam dan kerapatan 
biomassa kayu hidup di atas permukaan terkonsentrasi di kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) 
yang merupakan kawasan tanpa perkebunan akan tetapi ditengarai tengah mengalami perambahan 
(sebagian besar terkait dengan kegiatan pembalakan). 

Kawasan Berisiko Sosial 

Risiko sosial menimbulkan kekhawatiran yang serius terkait persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 
perkebunan sawit. Secara keseluruhan, Laporan Dampak RSPO 2018 menunjukkan bahwa persoalan hak 
asasi manusia (HAM) merupakan pengaduan tertinggi ketiga yang diterima melalui Sistem Pengaduan RSPO 
di sepanjang tahun 2009-2018. Persoalan bidang ini diikuti ketat oleh bidang pengaduan yang berkaitan 
dengan persoalan ketenagakerjaan. 

Peta Ilustrasi Kerapatan Biomassa Kayu Hidup di Atas Permukaan
Sumber: Woods Hole Research Center (via Global Forest Watch)

Hutan Tanaman

Batas Administratif Indonesia

Legenda

Kerapatan Biomassa Kayu Hidup di Atas Permukaan (AGB)

https://drive.google.com/file/d/1lIGH660UgDBsom7-XPE7aE6ju5v16uhB/view
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Pemetaan data risiko sosial tampaknya belum memadai dan data-datanya pun belum dihimpun. Beberapa 
sumber informasi yang didapatkan akan ditinjau di bagian ini. Referensi utama mengenai persoalan sosial 
adalah laporan Amnesty International mengenai tenaga kerja13, Tinjauan kebijakan sosial utama RSPO 
tentang FPIC14, dan kasus-kasus pengaduan yang masuk ke RSPO15 16. 

Ada beberapa kawasan berisiko sosial tinggi yang diidentifikasi menggunakan Atlas Keadilan Lingkungan  
(e/EJA) yang merupakan atlas yang melacak adanya konflik lahan, pembalakan liar, dan konflik lingkungan 
dan sosial lainnya terkait pemanfaatan lahan. 

Diagram 1b.2-2a  Peta kejadian konflik lahan di Asia Tenggara 
Data: Environmental Justice Atlas

Selain itu, dilakukan pula tinjauan terhadap data BPS mengenai konsentrasi buruh migran dan Laporan 
Dampak RSPO. Indikator-indikator ini dipilih berdasarkan persoalan historis dan kontemporer mengenai 
dampak lingkungan di sektor perkebunan. 

Pengamatan umum menunjukkan bahwa risiko sosial tertinggi di Sumatera terdapat di Provinsi Riau dan 
Jambi karena adanya persentase yang lebih tinggi untuk pendatang dari kawasan yang sama (in-migrant) 
yang berpindah di dalam wilayah dan konsentrasi pengaduan EJA. Sebagian besar pengaduan EJA 
dikategorikan sebagai konflik lahan (konflik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat terkait 
kepenguasaan dan kepemilikan lahan) di Sumatera. Di Kalimantan, polanya agak berbeda, di mana Provinsi 
Kalimantan Barat memiliki jumlah pengaduan EJA yang lebih tinggi, yang juga disebabkan konflik lahan. 
Namun demikian, persentase pendatang tertinggi terdapat di Kalimantan Timur, diikuti Kalimantan Utara 
dan Kalimantan Tengah. 

13 https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2151842016ENGLISH.PDF  
14 http://www.sensorproject.net/wp-content/uploads/2017/04/September-2016-Implementation-of-FPIC-doesthis-reduce-conlict-.pdf  
15 https://rspo.org/toc/RSPO-Impact-Update-Report-2017_221117.pdf  
16 https://rspo.org/impacts  

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2151842016ENGLISH.PDF
http://www.sensorproject.net/wp-content/uploads/2017/04/September-2016-Implementation-of-FPIC-doesthis-reduce-conlict-.pdf
https://rspo.org/toc/RSPO-Impact-Update-Report-2017_221117.pdf
https://rspo.org/impacts
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Diagram 1b.2-2b Peta konsentrasi populasi penduduk pendatang/migran berdasarkan provinsi 
Data: Data BPS tentang migrasi 

Di kedua wilayah ini, perusahaan perkebunan besar diidentifikasi sebagai pihak yang menjadi sasaran 
pengaduan konflik lahan oleh masyarakat setempat. Wilmar dan Sinar Mas/Golden Agri Resources beserta 
anak perusahaannya disebut sebagai yang paling sering menjadi sasaran pengaduan, meskipun perusahaan 
perkebunan yang lebih kecil juga diketahui mendapatkan serupa. 

Laporan pengaduan RSPO menunjukkan bahwa persentase persoalan sosial (ketenagakerjaan, HAM, FPIC) 
adalah 61% dari pengaduan yang diterima RSPO, dan persentase persoalan lingkungan (Nilai Konservasi 
Tinggi atau NKT) adalah 20%. Pengaduan mencapai jumlah tertinggi pada tahun 2013 dan 2017, di mana 
sebagian besar pengaduan (57%) berasal dari Indonesia. 

Mengenai kebijakan sosial dan efektivitas RSPO17: Prinsip, kriteria, dan prosedur RSPO mengacu pada 
Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (FPIC) terkait ekspansi perkebunan dan 
pengembangan perkebunan baru, serta penyelesaian konflik dan ganti rugi. Terhadap operasi tidak bersertifikat 
yang dilaksanakan anggota RSPO, berlaku Peraturan khusus mengenai FPIC... Kurangnya bukti untuk efektivitas 
FPIC merupakan masalah karena penanganan konflik sosial yang sudah terlanjur mengakar dalam adalah 
salah satu tantangan utama yang dihadapi sektor sawit dan penting bagi legitimasi RSPO sendiri. Diperlukan 
studi empiris independen yang menyelidiki proses FPIC, pengalaman terkait panduan FPIC RSPO, contoh-contoh 
keberhasilan pelaksanaan FPIC, dan perbandingan dengan kasus yang tidak melaksanakan FPIC. Selain itu, juga 
diperlukan perbaikan upaya dalam menangani kompleksitas yang terkait dengan FPIC.

17 http://www.sensorproject.net/wp-content/uploads/2017/04/September-2016-Implementation-of-FPIC-doesthis-reduce-conlict-.pdf  

Khor Reports: Migran internal Indonesia
Persentase pendatang berdasarkan provinsi, 2015. Oleh Khor 
Reports, yuleng@segi-enam.com  
Data: estimasi BPS & Khor Reports

2018 Segi Enam Advisors, Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

mailto:yuleng@segi-enam.com


Sifat Pengaduan (2009-2018)
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Sertifikasi
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Catatan data: Mengingat ada beberapa kasus pengaduan yang termasuk dalam lebih dari satu kategori, 
data yang disajikan tidak menunjukkan jumlah total kasus pengaduan resmi yang diterima. Data adalah 
perwakilan dari 1 Januari 2009 hingga 30 Juni 2018.
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Catatan data: Angka untuk periode 2009-2017 adalah perwakilan dari tahun kalender secara penuh 
(1 Januari-31 Desember). Angka untuk tahun 2018 inklusif hingga tanggal 30 Juni 2018.
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Diagram 1b.2-3a hingga 1b.2-3c data kasus Pengaduan RSPO
Sumber: Laporan Dampak RSPO 2017 dan 2018 
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Temuan utama 

Area-area yang berisiko tinggi di Pulau Sumatera adalah Bengkulu dan Sumatera Barat, di mana ekspansi 
perkebunan sawit di kedua provinsi ini akan merambah masuk ke kawasan-kawasan yang memiliki 
kerapatan yang tinggi untuk spesies terancam dan biomassa kayu hidup di atas permukaan (AGB) yang juga 
tinggi. Risiko sosial tertinggi terdapat di Provinsi Riau dan Jambi karena persentase yang lebih tinggi untuk 
pendatang dari kawasan yang sama (in-migrant) dan konsentrasi pengaduan EJA. 

Zona berisiko tinggi juga ditemukan di Kalimantan, di mana sebagian besar spesies terancam dan 
kerapatan biomassa kayu hidup di atas permukaan (AGB) terkonsentrasi di kawasan Jantung Kalimantan 
(Heart of Borneo), yang merupakan kawasan tanpa perkebunan akan tetapi ditengarai tengah mengalami 
perambahan. 

Laporan pengaduan RSPO menunjukkan bahwa persentase persoalan sosial (ketenagakerjaan, HAM, FPIC) 
adalah 61% dari pengaduan yang diterima RSPO, dan persoalan lingkungan (NKT) adalah 20%. Pengaduan 
mencapai jumlah tertinggi pada tahun 2013 dan 2017, di mana sebagian besar pengaduan (57%) berasal dari 
Indonesia. 

1b.3 Gambaran Umum Kepemilikan dan Investasi Perkebunan 

Berdasarkan literatur, pengetahuan, dan peringkat indikator keuangan industri, dipilih 10 perusahaan 
perkebunan besar (yang semuanya atau sebagian besarnya berbasis di Indonesia) untuk ditinjau. 
Perusahaan-perusahaan tersebut terutama mencakup perusahaan yang berasal dari luar Indonesia, yakni 
Wilmar, KL Kepong Berhad, dan Genting Plantations yang memiliki banyak PKS dan/atau kawasan yang luas. 
Tabel berikut ini meringkas informasi mengenai kepemilikan dan indikator utama yang diperoleh dari situs 
web keuangan dan sumber-sumber yang tersedia secara publik, yang diperingkat berdasarkan produksi CPO. 

Perlu diperhatikan, pendapatan ‘perusahaan’ (grup yang terdaftar di bursa efekataupun badan swasta) dapat 
bersumber dari pemasukan usaha yang beragam dan tidak hanya berasal dari produksi CPO saja. Secara 
khusus, Wilmar merupakan agribisnis global dengan 25% kapasitas pemurnian minyak nabati di dunia 
dan memiliki bisnis utama di bidang minyak goreng, gula, tepung, dan makanan. Perusahaan-perusahaan 
dengan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan tonase produksi CPO-nya kemungkinan merupakan 
perusahaan yang berfokus pada bisnis hulu minyak sawit. 
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Tabel 1b.3 Perusahaan teratas dalam industri minyak sawit Indonesia 
 Grup Usaha Unit lainnya Perusahaan
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1 Sinar Mas Golden Agri-Resources Ltd 
(PT Ramajaya Pramukti, GAR 
Iberia, Gemini Edibles & Fats 
India Private Limited, Golden 
Agri International Pte Ltd...PT 
Binasawit Abadipratama.... PT 
Ivo Mas Tunggal.... PT Sawit Mas 
Sejahtera....PT SMART TBK, PT 
SOCI Mas....); Sinarmas Cepsa Pte 
Ltd (PT Energi Sejahtera Mas, 
Sinarmas Cepsa Deutschland 
GmbH)

Golden Agri-
Resources

 

Singapura 3.514 31 Des 
2018

 

7.167 2.436.000

2 Jardine 
Matheson

 

(Catatan: Bukan merupakan 
anggota RSPO; terkait dengan 
Kuala Lumpur Kepong melalui 
Astra-KLK. Pte. Ltd)

PT Astra Agro 
Lestari Tbk

Jakarta 1.403 31 Des 
2018

1.325 1.936.500

3 Wilmar PPB Oil Palms (Sarawak, 
Malaysia), Yihai Kerry (China); 
Benso Oil Palm Plantation Ltd 
- BOPP POM, Bintulu Edible 
Oils Sdn Bhd, Cai Lan Oils & 
Fats Industries Co. Ltd. (Ha 
Long City), Kerry OIl & Grains 
ITianjian) Ltd, Kerry Oils & 
Grains (Qingdao) Ltd, Kerry 
Specialty Fats (Shanghai) Co. 
Ltd, Lahad Datu Edible Oils Sdn 
Bhd, Lianyungang Huanhai 
Chemical Industries Co., Ltd, 
PGEO Marketing Sdn Bhd, 
PPB Oil Palms Berhad, PT AMP 
Plantation - AMP Palm Oil Mill, 
PT Bumi Pratama Khatulistiwa 
Palm Oil Mill

Wilmar 
International

 

Singapura 16.406 31 Des 
2018

 

44.498 1.742.618 

4 Raja Garuda 
Mas

 

Apical Group (AAA Oils & 
Fats Pte. Ltd., PT. Asianagro 
Agungjaya Marunda, PT. 
Asianagro Agungjaya Tanjung 
Balai, PT. Kutai Refinery 
Nusantara, PT. Sari Dumai Sejati); 
Asian Agri (PT. Inti Indosawit 
Subur, PT Hari Sawit Jaya)

Asian Agri Swasta data tidak 
tersedia 

data 
tidak 

tersedia 

data tidak 
tersedia 

1.052.473

5 Harita (Catatan: asosiasi dari IOI Corp) Bumitama 
Agri

Singapura 943 31 Des 
2018

582 1.043.045 
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 Grup Usaha Unit lainnya Perusahaan
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6 Kuala 
Lumpur 
Kepong 
Berhad

Astra-KLK Pte Ltd, Bornion Estate 
Sdn Bhd, Davos Life Science 
Sdn Bhd, Equatorial Palm Oil 
Plc, Golden Yield Sdn Bhd, 
Gunong Pertanian Sdn Bhd, KL-
Kepong (Sabah) Sdn Bhd... KLK 
Premier Oils Sdn Bhd, PT Adei 
Plantation & Industry, PT Alam 
Karya Sejahtera AKS........ PT 
Steelindo Wahan Perkasa, Taiko 
Plantations Pte Ltd, Uni-Agro 
Multi Plantations Sdn Bhd.

Kuala 
Lumpur 
Kepong

Kuala 
Lumpur

6.364 30 Sep 
2018

4.423 999.981

7 Salim (Catatan: Bukan merupakan 
anggota RSPO) PT Salim Ivomas 
Pratama Tbk, PT Perusahaan 
Perkebunan London Sumatra 
Indonesia.

Indofood 
Agri 
Resources

Singapura 470 31 Des 
2018

976 921.000

8 Musim Mas PT Musim Mas; Dutch Glycerin 
Refinery B.V., Intercontinental 
Oils and Fats Pte Ltd (ICOF), 
North Continental Oils & Fats 
Vietnam Company Limited, 
PT Agro Makmur Raya, PT 
Agrowiratama, PT Berkat 
Sawit Sejati..... PT Intibenua 
Perkasatama, PT Lestari Abadi 
Perkasa, PT Maju Aneka Sawit

Musim Mas Swasta data tidak 
tersedia

2017 data tidak 
tersedia

864.000

9 Surya 
Dumai

First Resources Trading Pte.
Ltd., PT Adhitya Serayakorita, PT 
Arindo Trisejahtera, PT Borneo 
Ketapang Permai, PT Borneo 
Persada Energy Jaya, PT Borneo 
Surya Mining Jaya, PT Bumi 
Sawit Perkasa, PT Ciliandra 
Perkasa

First 
Resources

Singapura 1.977 31 Des 
2018

462 823.679

10 Genting 
Plantations

Genting Biodiesel Sdn Bhd, 
Genting Biorefinery Sdn Bhd, 
Genting Musimmas Refinery 
Sdn Bhd, Genting Oil Mill Sdn 
Bhd., Genting SDC Sdn Bhd, SPC 
Biodiesel Sdn Bhd

Genting 
Plantations

Kuala 
Lumpur

2.002 31 Des 
2018

457 504.762

A Sime Darby 
Berhad

PT Minamas Perkebunan 
(Indonesia), New Britain Minyak 
Sawit (PNG).

Sime Darby 
Plantation

Malaysia 8.126 31 Des 
2018

1.573 2.652.935

B IOI Corp (Catatan: Terkait dengan 
Bumitama Agri Ltd)

IOI 
Corporation

Kuala 
Lumpur

6.858 30 Juni 
2018

1.783 757.949

Data: Laporan perusahaan, situs web Reuters, situs web RSPO untuk nama unit lainnya (silakan kunjungi situs web untuk daftar nama unit yang 
lebih lengkap), analisis penulis. 
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Sebagai perbandingan, turut disertakan pula dua grup perkebunan Malaysia, dan diketahui bahwa IOI Corp. 
Malaysia hampir serupa dengan Harita - Bumitama Agri yang memiliki 32% saham di Bumitama Agri Ltd 
(yang telah mengakuisisi kepemilikan 33% saham di PT Bumitama Gunajaya Agro tahun 2017 senilai 63 juta 
Dolar AS, dan kemudian melakukan Penawaran Umum Perdana/IPO di bursa efek Singapura).18 

Tabel di bawah ini meringkas indikator-indikator untuk pembiayaan dan investasi 10 perusahaan besar 
yang sama dan terpilih (diperingkat berdasarkan produksi CPO-nya). Data pembiayaan yang diperoleh dari 
rangkaian data ‘Forests & Finance’, belanja modal (capex) terbaru yang diperoleh dari laporan perusahaan, 
dan daftar luasan hektar, PKS, pabrik penghancur inti sawit, dan refinery dapat dipertimbangkan terkait 
metrik investasi berikut ini (kecuali biaya lahan): (i) biaya penanaman kembali (durasi sekitar 3 tahun) sekitar 
3.900-4.300 Dolar AS per hektar (penanaman kembali sekitar 5% dari total luasan setiap tahun untuk grup 
perkebunan pada umumnya); (ii) PKS pada umumnya seharga 9-12 juta Dolar AS; (iii) pabrik penghancur inti 
sawit seharga 13-15 juta Dolar AS; dan (iv) refinery seharga 50 juta Dolar AS19. ZTE Agribusiness yang memiliki 
rencana bisnis sawit hulu seluas 100.000 hektar pada tahun 2020 (brownfield dan greenfield) melaporkan 
rencana investasi senilai 1 miliar Dolar AS pada tahun 201420. 

18 https://www.theedgemarkets.com/article/ioi%E2%80%99s-bumitama-list-sgx 
19 Wawancara penulis dengan analis keuangan senior, pelaku perdagangan senior, ahli teknisi PKS, dan ahli peralatan pabrik 

penghancur inti sawit - refinery.
20 https://sawitindonesia.com/2020-zte-agribusiness-targetkan-kelola-lahan-sawit-100-ribu-ha/  

https://www.theedgemarkets.com/article/ioi%E2%80%99s-bumitama-list-sgx
https://sawitindonesia.com/2020-zte-agribusiness-targetkan-kelola-lahan-sawit-100-ribu-ha/
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Tabel 1b.3-2 Perusahaan minyak sawit teratas berdasarkan investasi dan pembiayaan 

Perusahaan Produksi CPO 
(000 ton)

Indikator 
pembiayaan 

(a), 
2010-2018

(Juta Dolar AS)

Belanja modal 
(CapEx) 

terbaru
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1 Golden Agri-
Resources

2.436.000 3.180 Perkiraan CapEx 2019 
sebesar 150 juta Dolar AS, 
meningkat dari perkiraan 
tahun 2018 yakni sebesar 
110 juta Dolar AS

606.168 45 9 6 (6)

2 PT Astra Agro 
Lestari Tbk

1.936.500 1.934 CapEx 2019 +9% dari CapEx 
2018, sebesar 1,7 triliun 
rupiah/117,5 juta Dolar AS

290.892 31 14 3 (3)

3 Wilmar 
International

1.742.618 5.369 Perkiraan CapEx 2019 
adalah 1,55 miliar Dolar 
AS dibandingkan dengan 
1,3 miliar Dolar AS tahun 
2017 dan 0,94 miliar Dolar 
AS tahun 2018

251.158 37 8 59 (13)

4 Asian Agri 1.052.473 350 data tidak tersedia 161.890 19 8 5 (4)

5 Bumitama 
Agri

1.043.045 2.048 Perkiraan CapEx sebesar 
1 triliun rupiah/70 juta Dolar 
AS untuk tahun 2019

232.837 14 data 
tidak 

tersedia

data 
tidak 

tersedia

6 Kuala Lumpur 
Kepong

999.981 871 Perkiraan CapEx 2018 adalah 
650 juta ringgit Malaysia 
(155 juta Dolar AS)

280.472 24 3 4 (2)

7 Indofood Agri 
Resources

921.000 1.255 Analis memperkirakan CapEx 
sebesar 1,95 triliun Rupiah 
(135 juta Dolar AS per tahun 
pada tiga tahun mendatang)

261.823 26 1 5 (5)

8 Musim Mas 864.000 50 data tidak tersedia 194.204 16 2 17 (9)

9 First 
Resources

823.679 742 Perkiraan CapEx senilai 100 
juta Dolar AS untuk 2019 
(dibandingkan dengan 
sekitar 90 juta Dolar AS di 
masa sebelumnya)

214.544 15 1 2 (2)

10 Genting 
Plantations

504.762 835 CapEx sebesar 334 juta 
ringgit/80 juta Dolar AS pada 
2018

247.655 11 data 
tidak 

tersedia

1 (0)

Data: Laporan perusahaan, Forests & Finance, analisis penulis. 

Catatan: (a) Penerbitan obligasi, pinjaman perusahaan, fasilitas kredit bergulir, penerbitan saham dari rangkaian data Forests & Finance, 
diakses pada 13 Mei 2019. 

Data pembiayaan dari rangkaian data ‘Forests & Finance’ untuk grup sawit Indonesia, Singapura, dan Malaysia 
disajikan berdasarkan tahun, yakni dari tahun 2010 hingga 2018 dengan nilai total sebesar 43,2 miliar Dolar 
AS dalam periode 8 tahun.

Informasi pembiayaan dibatasi untuk grup swasta, yakni RGE-Asian Agri dan Musim Mas. Total pembiayaan 
untuk 60 grup yang tercantum dalam rangkaian data ini ditunjukkan untuk penerbitan obligasi, pinjaman 
corporate, fasilitas kredit bergulir, dan penerbitan saham yang puncaknya dilakukan tahun 2012 (hampir 
9,5 miliar Dolar AS) dan kemudian menurun hingga sekitar 3,5 miliar Dolar AS dan 1,5 miliar Dolar AS 
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berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini mungkin menunjukkan kemampuan grup-grup ini dalam 
menghasilkan uang tunai dan kemungkinan pembiayaan antar grup. Wilmar International memiliki tingkat 
pembiayaan terbesar yang berkisar antara 0,5-1,3 miliar Dolar AS per tahun pada tahun-tahun aktif (2015-
2017 tidak aktif ) dan menurun pada tahun 2018. Kegiatan listing (pendaftaran di bursa) Wilmar China pada 
triwulan IV tahun 2019 di Bursa Efek Shanghai diperkirakan membentuk produsen minyak nabati dan 
komposisi makanan terbesar yang masuk bursa dari segi kapitalisasi pasar (market cap) dengan 1.213 miliar 
Dolar AS pada saat Penawaran Umum Perdana (IPO)21. 

Tabel 1b.3-1 Pembiayaan berdasarkan grup (dalam juta Dolar AS) 
Catatan: Penerbitan obligasi, pinjaman corporate, fasilitas kredit bergulir, dan penerbitan saham untuk beberapa grup 
yang berbasis di Indonesia (IDN), Singapura (SG), dan Malaysia (MY) dan memiliki operasi perkebunan di Indonesia. Total 
keseluruhan mengacu pada total pembiayaan (berdasarkan kategori di atas) untuk 60 grup perkebunan, dan berjumlah 
43,2 miliar Dolar AS (2010-2018). 

Sumber: Penulis, Data: situs web Forests & Finance, diakses tanggal 13 Mei 2019. 

Temuan utama 

• Sinar Mas, Jardine Matheson dan Wilmar mendominasi industri berbasis produksi CPO. 

• Dari segi pembiayaan dan investasi, Wilmar International mendominasi dengan perkiraan CapEx sebesar 
1,5 miliar Dolar AS pada tahun 2019, diikuti GAR dengan perkiraan CapEx sebesar 150 juta Dolar AS pada 
tahun 2019, dan PT Astra Agro Lestari dengan perkiraan 9% pertumbuhan pada CapEx tahun 2018 (118 
juta Dolar AS). 

• Total pembiayaan untuk 60 grup yang tercantum dalam rangkaian data ini ditunjukkan untuk penerbitan 
obligasi, pinjaman corporate, fasilitas kredit bergulir, dan penerbitan saham yang puncaknya dilakukan 
pada tahun 2012 (hampir 9,5 miliar Dolar AS) dan tampaknya berkurang hingga sekitar 3,5 miliar Dolar 
AS dan 1,5 miliar Dolar AS berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini mungkin menunjukkan 
kemampuan grup-grup ini untuk menghasilkan tunai dan kemungkinan pembiayaan antar grup.  

21 https://sbr.com.sg/agribusiness/news/wilmars-china-unit-set-12-13b-market-cap-upon-shanghai-ipo-analyst 
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1b.4 Gambaran Umum Kepemilikan dan Investasi Perkebunan Tiongkok 

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai kepemilikan atau investasi perkebunan Tiongkok di 
Indonesia. Kegiatan perkebunan Tianjin Julong Group (Julong) di Indonesia sangat dikenal, dan kehadirannya 
di sejumlah konferensi sawit baru-baru ini (dengan ruang booth yang besar) sangat mencolok, sementara 
ZTE Agribusiness tidak terlalu demikian.

Meskipun sebelumnya banyak disebutkan bahwa Tiongkok tertarik dengan proyek minyak sawit dan mega 
proyek pertanian sejuta hektar lainnya (mis. Mega Proyek Sawit Perbatasan Kalimantan 2006 melalui Nota 
Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Grup Artha Graha dan Sinar Mas dari Indonesia dan, antara 
lain,22 CITIC Group dan Chinese Development Bank dari Tiongkok, serta berita di tahun 2009 mengenai 
ZTE Agribusiness Company Ltd, yakni sebuah perusahaan alat telekomunikasi Tiongkok yang berencana 
membangun satu juta hektar perkebunan sawit di Republik Demokratik Kongo akan tetapi dibatalkan 
karena masalah logistik), berdasarkan sumber dan informasi yang tersedia untuk publik, realisasinya lebih 
banyak dilakukan bertahap. Sementara itu, ada pembatasan kegiatan dalam kepentingan Tiongkok terkait 
kepemilikan dan investasi perkebunan sawit (yang relatif padat modal). (Lih. juga news alert mengenai 
perkebunan durian di bawah ini sebagai ‘topik hangat’ terkini). 

Berikut ini adalah fakta utama mengenai investasi sektor sawit (lih. Bagian 3a untuk informasi lebih lanjut): 

• Julong. Situs web Julong Indonesia23 menjelaskan bahwa grup ini mengembangkan perkebunan 
sawitnya pada tahun 2006 dan pabrik penghancur (crusher) pendukung (PKS) pada tahun 2011 
di Kalimantan. Sejauh ini, telah dikembangkan perkebunan seluas 50.000 hektar, dan terdapat 
cadangan bank tanah seluas 140.000 hektar. PKS pertama grup ini (berlokasi di Kalimantan Selatan) 
yang berproduksi pada bulan Januari 2011 benar-benar merupakan PKS pertama yang dimiliki oleh 
perusahaan Tiongkok. Dengan lahan sawit seluas 60.000 hektar, estate Julong dan perusahaan yang 
bekerja sama dengannya dapat memproduksi lebih dari 200.000 ton sawit setiap tahunnya (dengan 
asumsi 3,5 ton CPO per hektar). 

• ZTE Agribusiness. Pada bulan Desember 2018, situs web Zonergy ZTE menulis mengenai proyek ZTE 
Energy Palm Park di Kalimantan Tengah, yakni operasi yang terdiri dari estate seluas 8.000 ha dan satu 
PKS, serta bank tanah seluas 150.000 hektar di Papua. Perusahaan ini menargetkan 50.000 hektar pada 
tahun 2015 dan 100.000 hektar pada tahun 2020 dengan rencana investasi 1 miliar Dolar AS, di mana 100 
juta Dolar AS telah dikeluarkan. Dengan asumsi telah dimilikinya 50.000 hektar kebun sawit, ZTE dapat 
memproduksi sekitar 175.000 ton minyak sawit setiap tahun (estimasi 3,5 ton CPO per hektar). 

Hasil wawancara dengan ahli perkebunan senior, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok 
sawit (di grup perkebunan besar dan serikat dagang utama) dan pihak yang terlibat dalam kegiatan 
agribisnis dengan Tiongkok, memperkuat temuan mengenai investasi langsung yang dilakukan terbatas 
dalam rantai pasok sawit. Umpan balik yang diperoleh dari beberapa sumber24 menunjukkan bahwa adanya 
interaksi terbatas antara Julong dan Zonergy-ZTE Agribusiness pada tingkat kantor pusat dengan pelaku 
usaha industri utama tingkat daerah, dan keduanya saat ini bukan merupakan anggota RSPO. 

Menurut sumber yang berbasis di Tiongkok, investor Tiongkok lainnya cenderung ‘mengalami kerugian’, 
sementara pengamat dari Jakarta menyampaikan bahwa investor Korea lebih berhasil, di mana hal ini dapat 
terjadi karena investor Korea telah beroperasi di Indonesia dalam waktu lebih lama (di sektor perkayuan). 
Ahli perkebunan menyatakan bahwa operator dari Tiongkok kerap merekrut warga negara Tiongkok sebagai 
manajer perkebunan, dan perusahaan-perusahaan ini dapat mengalami situasi arus kas yang ketat (tight 
cash) yang biasanya merupakan ciri estate yang baru berdiri dan tengah membangun PKS baru. Berbeda 
dengan partisipasi langsung Tiongkok yang tampaknya terbatas pada sawit Indonesia, perdagangan 
Indonesia-Tiongkok cukup menyita perhatian (dijelaskan di bagian lain dalam laporan ini). 

22 https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/palm_oil_mega_project.pdf
23 https://julongindonesia.com/about.html  
24 Pada bulan Mei-Juni 2019, ada 12 orang narasumber yang telah penulis wawancarai, termasuk yang berbasis di Jakarta, Singapura, 

Hong Kong, Shanghai, dan Beijing. 

https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/palm_oil_mega_project.pdf
https://julongindonesia.com/about.html
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Terlepas dari ekspektasi awalnya, pertanian tidak selalu termasuk dalam 10 sektor teratas yang mendapatkan 
Investasi Langsung Luar Negeri (FDI) melalui skema greenfield di berbagai wilayah.25 Pengamat kesepakatan 
merger dan akuisisi (M&A) dalam agribisnis Tiongkok lebih menyarankan ekspansi global dan dalam negeri 
yang terfokus pada peran penjualan dan pengolahan BUMN COFCO (ketimbang investasi yang padat aset 
dan sering kali dibatasi peraturan dalam negeri di lahan pertanian). Pengalaman ZTE dalam agribisnis 
menunjukkan permasalahan biaya yang timbul dari logistik, perizinan, keamanan, dan klaim ganti rugi26. 

Temuan utama 

• Kegiatan perkebunan Tianjin Julong Group (Julong) di Indonesia sangat dikenal, dan kehadirannya 
di konferensi sawit baru-baru ini (dengan ruang booth yang besar) sangat mencolok, sementara ZTE 
Agribusiness tidak terlalu demikian.

• Meskipun sebelumnya banyak disebutkan bahwa Tiongkok tertarik dengan proyek minyak sawit dan 
mega proyek pertanian sejuta hektar lainnya, berdasarkan sumber dan informasi yang tersedia untuk 
publik, realisasinya lebih banyak dilakukan bertahap. Sementara itu, ada pembatasan kegiatan dalam 
kepentingan Tiongkok terkait kepemilikan dan investasi perkebunan sawit.

• Terlepas dari ekspektasi awalnya, pertanian tidak selalu termasuk ke dalam 10 sektor teratas yang 
mendapat Investasi Langsung Luar Negeri (FDI) melalui skema greenfield di berbagai wilayah.

 

News alert - Kepentingan Tiongkok dalam keterkaitan buah durian dan sawitnya 

Kabar terkini yang beredar adalah seputar minat investor Tiongkok pada agribisnis buah durian di wilayah 
ini, di tengah dominasi Thailand sebagai pemasok durian ke Hong Kong dan Tiongkok dalam kegiatan 
perdagangan yang meningkat hingga 1,5 juta Dolar AS per tahun dan berfokus pada ekspor formal buah 
utuh durian Malaysia saat ini.27 Kesepakatan-kesepakatan yang diketahui dalam sektor ini mencakup 
usaha gabungan PLS Plantation Bhd. (dikendalikan oleh taipan properti Lim Kang Hoo) dengan Greenland 
Group (berbasis di Shanghai) yang pada bulan Maret 2019 menandatangani kesepakatan dengan 
empat distributor buah Tiongkok (Shanghai Yuandi International Trading Co. Ltd., Shanghai Supply Chain 
Management Co. Ltd., Shanghai Haoyuan Food Co. Ltd., dan Shanghai IVC Sun Supply Chain Management 
Co. Ltd.). PLS Plantations menjalankan kegiatan budi daya sawit di lahan seluas sekitar 12.000 ha di Johor.28 
Selain itu, pihak yang juga terlibat dalam kemitraan ini adalah perusahaan raksasa sawit yang terkait 
dengan Pemerintah Malaysia, FGV Holdings Bhd. FGV teridentifikasi memiliki lahan seluas 1.398 hektar (di 
dalam estate sawit komersialnya) yang berpotensi cocok untuk penanaman durian komersial skala besar.29

Implikasi: Banyak kepentingan sawit yang diperkirakan tengah dan akan berusaha untuk masuk dalam 
bisnis buah durian, dan bisnis Tiongkok diperkirakan akan berinvestasi pada pengolahan di wilayah asal 
buah dan membantu ekspansi rantai pasok dan pemasaran di dalam negeri Tiongkok selain dari kota-
kota yang menjadi tingkat cakupan pertamanya. Target Malaysia pada beberapa tahun selanjutnya adalah 
meningkatkan ekspor durian dua kali lipat dari jumlah dasar. Meskipun konversi sawit dan pertanian 
lainnya bukanlah hal yang kontroversial, ada keterkaitan antara durian dan meningkatnya deforestasi. 

Catatan: Indonesia juga telah menunjukkan minatnya dalam mengembangkan perkebunan durian dan 
bisnis ekspor, di mana Presiden Jokowi pada bulan Maret 2019 menganjurkan agar pekebun sawit beralih 
ke durian yang prospeknya lebih baik (daripada minyak sawit) di pasar internasional.30

25 UNCTAD’s World Investment Report 2018, https://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2018ch2_en.pdf  
26 https://sawitindonesia.com/2020-zte-agribusiness-targetkan-kelola-lahan-sawit-100-ribu-ha/  
27 https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3008935/malaysia-ramps-its-durian-exports-china-quirkyproduct-offerings 
28 https://www.malaymail.com/news/money/2019/03/31/more-durians-heading-for-china-with-four-new-dealssays-pls-

plantations/1738332 
29 https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/04/30/fgv-locates-durian-land/ 
30 https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/20/jokowi-tells-oil-palm-tree-growers-to-turn-to-durian.html 

https://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2018ch2_en.pdf
https://sawitindonesia.com/2020-zte-agribusiness-targetkan-kelola-lahan-sawit-100-ribu-ha/
https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3008935/malaysia-ramps-its-durian-exports-china-quirkyproduct-offerings
https://www.malaymail.com/news/money/2019/03/31/more-durians-heading-for-china-with-four-new-dealssays-pls-plantations/1738332
https://www.malaymail.com/news/money/2019/03/31/more-durians-heading-for-china-with-four-new-dealssays-pls-plantations/1738332
https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/04/30/fgv-locates-durian-land/
https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/20/jokowi-tells-oil-palm-tree-growers-to-turn-to-durian.html
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1b.5 Inisiatif atau Proyek Utama untuk Minyak Sawit Lestari

Untuk mengidentifikasi proyek sawit lestari yang utama dari 10 perusahaan perkebunan besar yang terpilih, 
tinjauan ini meringkas informasi dari yang diungkapkan perusahaan kepada RSPO, Palm Oil Innovation 
Group (POIG), dan China Sustainable Palm Oil Alliance. Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO adalah 
sertifikasi wajib dan tidak ditinjau di sini. 

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui terkait inisiatif utama untuk minyak sawit lestari. 

• RSPO adalah lembaga multipemangku kepentingan yang bertanggung jawab menetapkan ambang 
batas industri untuk praktik terbaik dan menetapkan standar keberlanjutan. 

• Palm Oil Innovation Group (POIG) adalah inisiatif multipemangku kepentingan yang berupaya mencapai 
penerapan praktik produksi sawit bertanggung jawab oleh pelaku usaha kunci dalam rantai pasok 
dengan mengembangkan dan berbagi ambang batas yang kredibel dan dapat diverifikasi yang dibangun 
dari RSPO, serta menciptakan dan mendorong dilakukannya inovasi. Inisiatif yang didirikan tahun 2013 ini 
dikembangkan dalam kemitraan bersama antara LSM terkemuka serta produsen sawit yang progresif. 

China Sustainable Palm Oil Alliance (Aliansi) diluncurkan secara bersama-sama oleh RSPO, Kamar Dagang 
Tiongkok untuk Bahan Makanan, Produksi Lokal dan Produk Sampingan Hewani (CFNA), dan World 
Wildlife Fund (WWF) untuk menciptakan suatu platform kerja sama yang saling menguntungkan di antara 
pemangku kepentingan pada rantai pasok sawit dan mendorong sawit lestari di Tiongkok. Platform 
ini diluncurkan pada China Sustainable Palm Oil Supply Chain Forum & The Second RSPO China Forum 
(Forum) yang diselenggarakan di Nanjing, Tiongkok pada tanggal 11 Juli.

Inisiatif keberlanjutan lainnya adalah: (i) the Decent Living Initiative yang bertujuan untuk meningkatkan 
perlindungan HAM dan hak tenaga kerja di sektor pertanian; (ii) the Fire Free Alliance (FFA), sebuah 
kelompok multipemangku kepentingan yang secara resmi diluncurkan pada bulan Maret 2016 dan terdiri 
atas perusahaan kehutanan dan pertanian, bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan mitra 
terkait lainnya yang bersemangat menyelesaikan persoalan kebakaran dan asap yang berkepanjangan 
dari kebakaran lahan; anggota pendiri FFA lainnya termasuk APRIL Group, Asian Agri, IDH, PM Haze, Rumah 
Pohon, dan Wilmar; (iii) the Palm Oil & NGO (PONGO) Alliance yang didirikan pada tahun 2015 dan secara 
resmi diluncurkan pada bulan Juni 2017 dengan misi mendukung pengelolaan orangutan dan satwa liar 
lainnya di dalam lanskap sawit; dan (iv) the Tropical Forest Alliance (TFA), suatu kemitraan publik-swasta 
global di mana mitra dapat bertindak secara sukarela, baik secara perorangan maupun gabungan, untuk 
menurunkan deforestasi tropis yang berkaitan dengan pasokan komoditas seperti sawit, kedelai, daging sapi, 
dan pulp & kertas. 

Terkait sertifikasi RSPO untuk PKS, yang mengemuka dalam hal ini adalah Asian Agri, Musim Mas, Kuala 
Lumpur Kepong, dan Golden Agri-Resources. Telah diperoleh jejak GRK rata-rata berdasarkan laporan 
RSPO, yang berkisar dari 0,90 hingga 3,39 tCO2E/tCPO. Anggota POIG yang menjadi perpanjangan tangan 
komitmen RSPO adalah Musim Mas yang juga merupakan anggota dari China Sustainable Palm Oil 
Alliance, bersama Wilmar (melalui Yihai Kerry). Astra Agro Lestari bukan anggota RSPO, sementara Indofood 
memutuskan untuk mengundurkan diri dari sertifikasi RSPO pada bulan Januari 2019.31 

31 https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2019/01/30/PepsiCo-responds-with-disappointment-at-Indofoods-withdrawal-from-
RSPO-over-disputed-audit-decision 

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2019/01/30/PepsiCo-responds-with-disappointment-at-Indofoods-withdrawal-from-RSPO-over-disputed-audit-decision
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2019/01/30/PepsiCo-responds-with-disappointment-at-Indofoods-withdrawal-from-RSPO-over-disputed-audit-decision
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Tabel 1b.5-1 Perusahaan sawit teratas berdasarkan produksi CPO dan indikator keberlanjutan 

Perusahaan Produksi 
CPO

(000 ton)

Jumlah 
PKS

RSPO 
(jumlah PKS 
bersertifikat)

% PKS 
bersertifikat 

RSPO

Jejak GRK 
rata-rata

(tCO2e/tCPO)

Kelompok 
Inovasi 
Minyak 
Sawit

China 
Sustainable 

Palm Oil 
Alliance

1 Golden Agri-Resources 2.436.000 45 29 64% 1,64   

2 PT Astra Agro Lestari Tbk 1.936.500 31 0 0% data tidak 
tersedia 

  

3 Wilmar International 1.742.618 37 20 54% 2,23  ya  
(Yihai Kerry)

4 Asian Agri 1.052.473 19 18 95% 2,81   

5 Bumitama Agri 1.043.045 14 5 36% 1,48   

6 Kuala Lumpur Kepong 999.981 24 19 79% 2,31   

7 Indofood Agri Resources 921.000 26 11 42% 1,62   

8 Musim Mas 864.000 16 12 75% 3,39 ya ya 

9 First Resources 823.679 15 0 0% 0,90   

10 Genting Plantations 504.762 11 4 36% 2,46   

Data: Laporan perusahaan (sebagian besar penyerahan laporan ACOP 2017 kepada RSPO), situs web POIG, dan China Sustainable Palm Oil 
Alliance32 

Temuan utama 

• Terkait sertifikasi RSPO untuk PKS, yang mengemuka dalam hal ini adalah Asian Agri, Musim Mas, Kuala 
Lumpur Kepong, dan Golden Agri-Resources. 

• Data mengenai jejak GRK rata-rata diperoleh berdasarkan laporan RSPO dan berkisar dari 0,90 hingga 
3,39 tCO2E/tCPO. 

• Anggota POIG yang menjadi perpanjangan tangan komitmen RSPO adalah Musim Mas yang juga 
merupakan anggota dari China Sustainable Palm Oil Alliance, bersama Wilmar (melalui Yhai Kerry). Astra 
Agro Lestari bukan merupakan anggota RSPO, sementara Indofood memutuskan untuk mengundurkan 
diri dari sertifikasi RSPO pada bulan Januari 2019.  

1b.6 Sertifikasi dan Premi

Tinjauan ini berfokus pada biaya dan premi dalam mematuhi Prinsip dan Kriteria (P&CRSPO bagi produk 
utama, minyak sawit lestari bersertifikat (Certified Sustainable Palm Oil/CSPO), biaya tambahan, dan persoalan 
yang dialami baik oleh perkebunan maupun petani selaku pemasok. Temuan utama mengenai struktur 
biaya regresif (biaya satuan yang relatif tinggi untuk petani) selalu ada di berbagai penelitian. Biaya lainnya 
adalah sertifikasi rantai pasok oleh pengolah dan pedagang, dan berkaitan dengan premi sertifikasi untuk 
stearin dan PKO. Berdasarkan wawancara dengan narasumber pada bulan Mei 2019, diketahui bahwa harga 
premi untuk CSPO tetap bertahan untuk kategori Kesetimbangan Massa (Mass Balance/MB) dan Penjagaan 
Identitas (Identity Preserved/IP)/Segregasi (Segregation/SG), akan tetapi premi untuk stearin menurun secara 
signifikan, sementara minyak inti sawit lestari bersertifikat (Certified Sustainable Palm Kernel Oil/CSPKO) 
menukik tajam (kecuali untuk bahan SG). Tolok ukur Pesan & Klaim (Book and Claim/B&C) CSPO merosot jauh, 
akan tetapi sebagian besar perkebunan kemungkinan menekan margin atas biaya saat ini. Namun demikian, 
pada P&C RSPO 2018 yang lebih ketat (mulai berlaku pada November 2019) ada penghitungan untuk biaya 
baru yang lebih tinggi. 

32 https://rspo.org/news-and-events/news/rspo-launches-china-sustainable-palm-oil-alliance-with-cfna-and-wwf 

https://rspo.org/news-and-events/news/rspo-launches-china-sustainable-palm-oil-alliance-with-cfna-and-wwf
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Tabel 1b.6-1 Premi RSPO dan indikator biaya (Dolar AS per ton, data Mei 2019)33 

Dolar AS/ton Pesan & Klaim 
(B&C)  
(Palm Trace)

Kesetimbangan 
Massa (MB)

Penjagaan 
Identitas (IP)
Segregasi (SG)

Premi untuk minyak sawit lestari bersertifikat 
(CSPO):

2,50 hingga 3,50 (-) 6 hingga 17 (=) 25 hingga 30 (+)

biaya/tingkat kepatuhan Perkebunan besar:  
2 hingga 5#

Dipengaruhi oleh 
ICC*

9 hingga 15, kebun 
hingga pemurnian

Petani:  
8 hingga 12#

Meningkatnya varian 
regional?

Premi untuk stearin data tidak tersedia 30 hingga 40 (-) 75 hingga 85 (-)

biaya/tingkat kepatuhan melemahnya pengaruh faktor hasil 
produksi

Premi untuk minyak sawit lestari bersertifikat 
(CSPO): 

18 hingga 22 (--) 33 hingga 40 (--) 90 hingga 100 (=) 

biaya/tingkat kepatuhan (Biaya P&C untuk 
CSPO) 

biaya penghancur 
inti sawit kecil yakni 

60-80 

mengalami pasokan 
yang tidak elastis 

Catatan: Biaya CSPO mencakup bekas PKS. Biaya IP/SG mencakup biaya transportasi TBS, pencucian tangki, transportasi dengan kapal kecil, 
dan tangki baru yang lebih tinggi.

Tren harga dalam 1-2 tahun, (=) sebagian besar tidak berubah, (+) meningkat, (-) menurun, (--) sebagian besar menurun.  
*premi ISCC (untuk biosolar di Uni Eropa) dilaporkan sebesar 12-25 Dolar AS untuk bahan penghematan GRK rendah hingga tinggi.  
# Biaya hulu 5 diantisipasi meningkat seiring diperbaruinya P&C RSPO 2018 baru (yang akan dilaksanakan pada November 2019). 
Meningkatnya biaya tengah ditentukan. Pelaku usaha kunci tidak mengharapkan pemulihan biaya karena permintaan yang lebih rendah atas 
bahan RSPO dan pemasok yang kembali (ditangguhkan) meningkatkan volume, sehingga memengaruhi produk utama seperti misalnya B&C 
CSPKO dan MB (yang telah melonjak karena penangguhan IOI di masa lampau), dan harga minyak kelapa telah merosot. 

Sumber: Wawancara industri oleh penulis, Mei 2019. Data terbaru dari Barthel et al. (2018) juga disusun oleh penulis.  

 
Literatur dan temuan utama dari Barthel et al. (2018)34 yang secara garis besar menggambarkan tentang riset 
pasar LMC International dan tinjauan literatur (yang dilakukan oleh penulis dokumen ini) menjelaskan situasi 
pada tahun 2017 berikut ini: 

• Biaya kepatuhan terhadap P&C mencakup biaya yang bersifat langsung (keanggotaan, audit) maupun 
tidak langsung (pembaruan terhadap modal dan belanja operasional). 

• Harga premi RSPO berkisar dari 2 Dolar AS per ton untuk sertifikat yang dapat dijual (tradeable) hingga 
300 Dolar AS untuk perkebunan terintegrasi yang memasok produk RSPO dan mampu memasok produk 
khusus seperti PKO dengan lacak balak segregasi yang memerlukan rantai pasok yang lebih termutakhir. 
Harga RSPO yang mudah terjangkau sesuai kapasitas petani hanya berkisar hingga 12 Dolar, dan harga ini 
tidak menutupi biaya yang dikeluarkan tanpa adanya subsidi dari pembeli. 

• Dengan adanya kelebihan pasokan CSPO, premi dasar RSPO di daerah menjadi 2 Dolar per ton. Biaya 
kepatuhan untuk CSPO biasanya lebih tinggi daripada premi. Biayanya sekitar 5 Dolar per ton untuk 
perkebunan (tanpa PKS) dan antara 8-12 Dolar per ton untuk produsen kecil (tanpa PKS). 

• Biaya sertifikasi petani yang dikutip di daerah adalah 12 Dolar per ton. Yang lebih sering dikutip baru-baru 
ini adalah 8 Dolar per ton. Biaya ini kira-kira sesuai dengan premi yang diterima petani. Namun jika petani 
tidak dapat menjual 100% sertifikat, akan terjadi kekurangan penerimaan. 

33 Data terbaru dari penulis untuk “Study on the environmental impact of palm oil consumption and on existing sustainability standards 
for European Commission, DG Environment” http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf  

34 “Study on the environmental impact of palm oil consumption and on existing sustainability standards for European Commission, DG 
Environment” http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf
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• Premi yang lebih tinggi berlaku bagi pemasok sawit segregasi dan produk spesialis hilir (seperti misalnya 
minyak inti sawit, oleokimia, dan surfaktan). Namun hal ini biasanya merupakan bagian untuk perusahaan 
lebih besar yang terintegrasi. 

• Margin produk bersertifikat dianggap baik oleh perkebunan besar terintegrasi pada tahun 2015 dan 
bahkan menjadi lebih baik lagi pada tahun 2016 karena memuncaknya harga premi karena penangguhan 
IOI (pemasok utama produk khusus yang memiliki nilai tambah) selama empat bulan. Namun beberapa 
pemasok terkemuka produk sawit bersertifikat dan produk sawit olahan yang memiliki nilai tambah 
melaporkan bahwa biaya kumulatif investasi selama beberapa tahun selama sertifikasi masih belum 
dapat mereka tutupi. Daya tarik RSPO tidak terbukti dengan sendirinya bagi kebanyakan petani, 
sementara premi dan tingkat permintaan pun masih belum pasti. 

• Harapan terkait hal ini adalah beberapa perubahan, khususnya langkah RSPO untuk mengembangkan 
pendekatan yurisdiksional (beserta rencana RSPO untuk Ekuador dan model Sabah yang sudah ditunggu-
tunggu) untuk mempermudah masuknya pemasok baru. Selain itu, RSPO memiliki kebijakan yang lebih 
melibatkan petani dan mengarah pada pembaruan guna membantu petani. Upaya-upaya ini dapat 
membantu menyeimbangkan kembali kerugian yang dialami pemasok kecil dan petani, akan tetapi yang 
menjadi masalah inti adalah kurangnya permintaan, di mana hanya setengah dari sertifikat RSPO yang 
dibeli. Pemberian pasokan lagi dapat menambahkan pasokan yang saat ini sudah berlebih. 

• Kami dapat menyimpulkan bahwa biaya keberlanjutan hanya memberikan hanya sedikit margin kepada 
petani, atau bahkan tidak sama sekali. Mungkin akan timbul ekspektasi bahwa akan ada insentif harga 
atau permintaan yang kuat terhadap bahan bersertifikat petani swadaya dari pembeli besar yang ingin 
melibatkan petani. Namun sayangnya, permintaan yang ada rendah. Salah satu alasannya adalah, 
permintaan kredit petani mandiri yang diperdagangkan online dibayang-bayangi oleh keinginan pembeli 
untuk mencapai produk-produk RSPO yang dapat terlacak dan diperjualbelikan secara fisik, di mana hal 
ini akan menempatkan petani pada posisi yang kurang menguntungkan; disertai ketakutan pembeli 
terkait kebakaran dan deforestasi, sehingga mereka merasa lebih aman untuk membeli dari perusahaan 
besar yang memiliki tim pemantau keberlanjutan yang lebih mapan.

Sama halnya dengan studi mengenai petani RSPO yang dilakukan oleh Rietberg dan Slingerland (2016)35, 
temuan yang diperoleh juga menunjukkan adanya biaya di muka untuk sertifikasi tiga kelompok petani 
swadaya di Indonesia dan Malaysia, yakni sebesar 87, 114, dan 215 Euro per hektar. Bagi petani swadaya di 
Indonesia, biaya ini diperkirakan setara dengan 5% dan 14% dari pendapatan tahunan rata-rata dari sawit 
(biaya rata-rata 139 Euro per ton adalah sekitar 8% dari harga indikatif untuk CPO, yakni 516 Euro per ton 
selama bulan Januari-Maret 2019 dengan asumsi 3,5 ton CPO per hektar). Bukti meningkatnya profitabilitas 
pada tahun pertama setelah sertifikasi masih mengambang. Premi GreenPalm sangat kecil, yakni hanya 1-4% 
dari harga CPO. Hal ini terkadang (tidak selalu) cukup untuk menutup biaya rutin. Hanya ada sedikit bukti 
yang menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi petani mandiri dalam meningkatkan hasil.

Tingginya biaya sertifikasi untuk petani yang kurang terkelola memengaruhi keterlibatan mereka. “Pada 
bulan September 2016, Solidaridad melaporkan bahwa proyek keberlanjutan petani sawit Afrika Barat yang 
dijalankannya berbiaya 147 Euro per petani36. Jika diasumsikan bahwa satu petani memiliki rata-rata kebun 
2 hektar dengan hasil 3 ton CPO per hektarnya, maka ini mendekati biaya tambahan sebesar hampir 30 Dolar 
AS per ton CPO. Biaya ini lebih tinggi daripada biaya tambahan sebesar 12 Dolar AS per ton bagi petani 
dengan ukuran kebun yang cukup besar (50 hektar) di Malaysia pada tahun 2015 dan 8 Dolar AS per ton 
untuk gelombang baru petani yang sangat terorganisir.”37

Hasil wawancara dengan pemasok produk bersertifikat RSPO (Februari 2017 dalam Barthel et al., 2018) 
menekankan keadaan terkait premi dan biaya yang lebih positif dan menguntungkan profitabilitas produsen 

35 http://www.sensorproject.net/sensorwp/wp-content/uploads/2015/04/Costs-and-benefits-ofRSPO-certificationfor-independent-
smallholders-FINAL.pdf  

36 Solidaridad (2016), Presentasi oleh Rosemary Addico, Solidaridad, 9 Juni 2016, pada Roundtable Eropa ke-4, Milan, Italia. 
37 “Study on the environmental impact of palm oil consumption and on existing sustainability standards for European Commission, DG 

Environment” http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf  

http://www.sensorproject.net/sensorwp/wp-content/uploads/2015/04/Costs-and-benefits-ofRSPO-certificationfor-independent-smallholders-FINAL.pdf
http://www.sensorproject.net/sensorwp/wp-content/uploads/2015/04/Costs-and-benefits-ofRSPO-certificationfor-independent-smallholders-FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf
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besar: “Para pemasok produk bersertifikat RSPO yang lebih besar dapat menanggung biaya langsung 
dan tidak langsung yang mereka keluarkan keluarkan, serta mendapatkan premi pasar atas sertifikat 
yang dijual. Margin ini dapat menggenjot profit keuangan mereka secara keseluruhan, dan tidak ada 
kebijakan agar margin ini ditujukan bagi program konservasi, meskipun perusahaan dapat secara sukarela 
mengalokasikannya pada upaya tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP). Jika terdapat pembayaran 
yang perlu dilakukan untuk mengganti hilangnya kawasan NKT, RSPO disebut mengarahkan perusahaan 
perkebunan untuk membiayai proyek konservasi dengan tambahan berupa hal-hal tertentu yang melebihi 
standar RSPO.”

Pada akhir tahun 2018, RHV Corley (salah satu penulis “The Oil Palm”, suatu publikasi yang akurat dan 
terpercaya, dan mantan kepala riset Unilever Plantations) dengan pesimis menulis tentang jangkauan 
sertifikasi RSPO yang lebih luas dan melebihi sekitar 20% pasokan global: “Sebagian besar pekebun 
tampaknya menganggap sertifikasi RSPO sebagai ‘biaya yang tidak cukup beralasan’ mengingat premi harga 
untuk minyak bersertifikat terlalu kecil. Terlepas dari maksud baik RSPO ini, sertifikasi bagi petani masih 
sangat lemah. Selain itu, terlalu banyaknya skema sertifikasi keberlanjutan lainnya akan membingungkan 
konsumen dan berkemungkinan akan melemahkan RSPO.”38

Lebih tingginya biaya untuk P&C RSPO 2018, menyebabkan biaya yang lebih besar dan menimbulkan 
masalah eksklusivitas RSPO. RSPO diharapkan dapat mengatasi hal ini, khususnya melalui perluasan basis 
pasok dengan para petani dan pendekatan yurisdiksi, jika pemangku kepentingan sepakat akan hal ini. 

Temuan utama 

• Temuan utama mengenai struktur biaya regresif (biaya satuan yang relatif tinggi untuk petani) selalu ada 
di berbagai penelitian. Biaya lainnya adalah sertifikasi rantai pasok oleh pengolah dan pedagang, dan 
berkaitan dengan premi sertifikasi untuk stearin dan PKO. 

• Tolok ukur pesan & klaim (B&C) CSPO merosot jauh, akan tetapi sebagian besar perkebunan kemungkinan 
menekan margin atas biaya saat ini. Namun demikian, pada P&C RSPO 2018 yang lebih ketat (mulai 
berlaku pada bulan November 2019) ada penghitungan untuk biaya baru yang lebih tinggi. 

• Tingginya biaya sertifikasi untuk petani yang kurang terorganisasi memengaruhi keterlibatan mereka.

• Lebih tingginya biaya untuk P&C RSPO 2018 menyebabkan biaya yang lebih besar dan menimbulkan 
masalah eksklusivitas RSPO. RSPO diharapkan dapat mengatasi hal ini, khususnya melalui perluasan basis 
pasok dengan para petani dan pendekatan yurisdiksi, jika pemangku kepentingan sepakat akan hal ini.

 

  

38 https://www.thestar.com.my/business/business-news/2018/11/10/does-the-rspo-have-afuture/#t1ZaCGfUrtB7dR67.99  

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2018/11/10/does-the-rspo-have-afuture/#t1ZaCGfUrtB7dR67.99
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1c Informasi Dasar Lainnya terkait Rantai Pasok 

1c.1 Arus Perdagangan 

Bagian ini menyajikan informasi mengenai arus perdagangan berdasarkan wilayah Indonesia (Sumatera-
Kepulauan Riau, Jawa, dan Indonesia timur) yang mengekspor ke Tiongkok, dengan disertai identifikasi 
pelabuhan ekspor utama untuk wilayah-wilayah kunci (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua 
Barat), seperti misalnya pelabuhan Belawan, Padang, Dumai, Panjang, dan Gresik. Volume dan nilai ekspor 
produk sawit utama (Kode HS 4 digit) yang diekspor dari pelabuhan-pelabuhan yang diidentifikasi tersebut 
menuju Tiongkok diringkas berdasarkan data dari International Trade Center (ITC) PBB dan BPS.

Kategori Produk Utama

Menurut ITC, Indonesia mengekspor 3,3 miliar Dolar AS (Tabel 1c.1-1) dan 5,5 juta ton (Tabel 1c.1-2) produk 
sawit ke Tiongkok pada tahun 2018.

Tabel 1c.1-1 Ringkasan Nilai Ekspor Sawit Indonesia ke Tiongkok, Kode HS 4, 2014-2018

(Dolar AS) 2014 2015 2016 2017 2018

Minyak sawit dan 
fraksinya 

1.789.195.000 2.038.849.000 1.632.526.000 2.068.902.000 2.084.280.000

PKO dan fraksinya 356.022.000 450.287.000 548.590.000 582.825.000 563.769.000

Bungkil inti sawit 51.137.000 29.654.000 27.385.000 38.665.000 52.143.000

Biosolar 672.812.000 11.495.000 717.000 0 425.980.000

Data: ITC 

Tabel 1c.1-2 Ringkasan Berat Ekspor Sawit Indonesia ke Tiongkok, Kode HS 4, 2014-2018 

(ton) 2014 2015 2016 2017 2018

Minyak sawit dan 
fraksinya

2.137.076 3.277.728 2.404.335 2.852.026 3.240.188

PKO dan fraksinya 305.373 478.039 405.369 414.110 551.330

Bungkil inti sawit 341.821 305.075 262.689 303.290 397.540

Biosolar 736.588 12.229 907 0 598.926

Data: ITC 

Berdasarkan data BPS, produk sawit utama yang diekspor oleh Indonesia lebih dari 2,7 miliar39 Dolar AS pada 
tahun 2018, termasuk fraksi sawit dan PKO yang sudah dimurnikan. Pada tingkat HS 6, Indonesia mengekspor 
sembilan produk utama ke Tiongkok.

Sebagian besar ekspor Indonesia ke Tiongkok adalah fraksi minyak sawit, seperti misalnya Refined, Bleached, 
Deodorised (RBD) olein dan RBD stearin. Pada tahun 2018, Indonesia mengekspor fraksi minyak sawit senilai 
lebih dari 2,1 miliar Dolar AS, yakni 55% dari total ekspor sawit Indonesia ke Tiongkok pada tahun yang sama. 
Ekspor yang paling signifikan kedua adalah fraksi inti sawit sebesar 551 juta Dolar AS (15% dari total ekspor 
sawit Indonesia ke Tiongkok).

 

39 Lih. Bab Metodologi - Batasan-batasan untuk informasi lebih lanjut mengenai inkonsistensi antara nilai ITC dan BPS.
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Wilayah Asal Utama di Indonesia 

• Pulau Sumatera (termasuk Kepulauan Riau) merupakan daerah pengekspor sawit ke Tiongkok terbesar 
di Indonesia, yang memasok senilai 1,6 miliar Dolar AS (42% ekspor minyak nabati dari Indonesia ke 
Tiongkok). Jumlah ini setara dengan 24% dari total minyak sawit yang diimpor oleh Tiongkok. Wilayah ini 
sebagian besar memasok fraksi minyak sawit mentah dan fraksi minyak sawit yang sudah dimurnikan ke 
Tiongkok, termasuk fraksi minyak sawit senilai 1,2 miliar Dolar AS. Pelabuhan utama di Pulau Sumatera, 
Dumai (di Provinsi Riau), memfasilitasi 63% ekspor sawit Pulau Sumatera ke Tiongkok. 

• Pulau Kalimantan memasok produk sawit senilai 727 juta Dolar AS ke Tiongkok (19% total ekspor minyak 
nabati dari Indonesia ke Tiongkok). Jumlah ini setara dengan 11% dari total minyak nabati yang diimpor 
oleh Tiongkok. Wilayah ini utamanya memasok fraksi minyak sawit mentah dan fraksi minyak sawit yang 
sudah dimurnikan senilai 632 juta Dolar AS ke Tiongkok (87% dari total ekspor sawit Kalimantan ke 
Tiongkok), fraksi PKO (91 miliar Dolar AS atau 13%), dan bungkil sawit/bungkil inti sawit (3,5 juta Dolar AS 
atau 0,4%).

• Pulau Jawa (terutama Wilmar International di Gresik dan Tanjung Perak) memasok produk sawit senilai 
285 juta Dolar AS ke Tiongkok (7,5% ekspor sawit dari Indonesia ke Tiongkok). Jumlah ini setara dengan 
4,2% total minyak nabati yang diimpor oleh Tiongkok. Wilayah ini terutama memasok fraksi minyak sawit 
mentah dan fraksi minyak sawit yang sudah dimurnikan senilai 208 juta Dolar AS (73% dari total ekspor 
sawit dari Jawa ke Tiongkok), fraksi PKO (59 juta Dolar AS atau 21%), dan bungkil sawit/bungkil inti sawit 
(17 juta Dolar AS atau 6,0%).

• Pulau Sulawesi memasok produk sawit senilai 82 juta Dolar AS ke Tiongkok (2,2% ekspor sawit dari 
Indonesia ke Tiongkok). Jumlah ini setara dengan 1,2% dari total minyak nabati yang diimpor oleh 
Tiongkok. Wilayah ini terutama memasok fraksi minyak sawit mentah dan fraksi minyak sawit yang sudah 
dimurnikan senilai 51 juta Dolar AS (63% dari total ekspor sawit Sulawesi ke Tiongkok), fraksi PKO (25 juta 
Dolar AS atau 31%), bungkil sawit/bungkil inti sawit (5 juta Dolar AS atau 6,2%), dan PKO mentah (kurang 
dari 1 juta Dolar AS atau 0,2%).

Minyak Sawit di Tiongkok - Fakta Singkat

• Tiongkok mengimpor produk sawit senilai 6,8 miliar Dolar AS pada tahun 2018, di mana 3,8 miliar Dolar 
AS di antaranya berasal dari Indonesia.

• Menurut data Trase tahun 2013,40 Provinsi Guangdong mengimpor produk sawit senilai 61 juta Dolar 
AS dari Indonesia melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Barat (24 juta Dolar AS) dan Pelabuhan Tarjun, 
Kalimantan Selatan (23 juta Dolar AS). Kedua pelabuhan ini secara kumulatif memasok hingga 74% 
produk sawit untuk Provinsi Guangdong dan 55% produk sawit untuk Tiongkok dari Indonesia. Provinsi 
terbesar kedua di Tiongkok yang mengimpor sawit yakni Liaoning, yang mengimpor produk sawit senilai 
12 juta Dolar AS dan sebagian besar melalui pelabuhan Kabil/Panau (5,6 juta Dolar AS, Kepulauan Riau), 
Tanjung Priok (3,3 juta Dolar AS, Jakarta), dan Belawan (3,1 juta Dolar AS). Secara total, ketiga pelabuhan 
ini memasok 98% produk sawit untuk Liaoning dari Indonesia.

• Selanjutnya pada tahun 2017, 2018, dan 2019, Nanjing Customs adalah pelabuhan pengimpor minyak 
sawit terbesar di Tiongkok. Pada tahun 2019, Nanjing mengimpor 2,103 juta ton minyak sawit dengan 
total nilai sebesar 1,21 miliar Dolar AS, dan diikuti dengan Huangpu Customs. Pada tahun 2019, minyak 
sawit senilai 1,901 juta ton diimpor melalui Huangpu Customs dengan total nilai sebesar 1,04 miliar Dolar 
AS (CFNA, 2020).

• Secara keseluruhan, kategori produk utama tahun 2018 adalah fraksi minyak sawit mentah dan fraksi 
minyak sawit yang sudah dimurnikan (77% atau 2,1 miliar Dolar AS yang sebagian besar dari Sumatera), 
fraksi PKO (20% atau 551 juta Dolar AS), dan sebagian lainnya yang relatif lebih kecil mencakup bungkil 
sawit/bungkil inti sawit (2% atau 52 juta Dolar AS yang sebagian besar dari Sumatera), biosolar (0,6% 

40 Lih. ‘Batasan-batasan’ untuk rincian lebih lanjut mengenai pembatas data dari Trase. 
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atau 18 juta Dolar AS dari Sumatera), PKO mentah (0,5% atau 12 juta Dolar AS, yang sebagian besar dari 
Sumatera), dan minyak sawit mentah (0,1% atau 1,9 juta Dolar AS dari Sumatera). Lih. Diagram 1c.1-1a.

Diagram 1c.1-1a Nilai impor minyak sawit Tiongkok dari Indonesia, berdasarkan produk, 2018 
Catatan: Untuk semua provinsi di Tiongkok tahun 2018  Data: BPS 

Diagram 1c.1-1b  Arus Perdagangan Minyak Sawit di Tiongkok 
Sumber: Palm Oil Futures Trading Manual, Dalian Commodity Exchange (2016)41 

Diagram 1c.1-1c  Penggunaan minyak sawit yang dapat dikonsumsi di Tiongkok, 1990/1991-
2015/2016 
Sumber: Palm Oil Futures Trading Manual, Dalian Commodity Exchange (2016)42 

41 http://www.dce.com.cn/DCE/resource/cms/2017/05/ZDCE%20Palm%20Oil%20FuturesTrading%20Manual.pdf  
42 http://www.dce.com.cn/DCE/resource/cms/2017/05/ZDCE%20Palm%20Oil%20FuturesTrading%20Manual.pdf  

http://www.dce.com.cn/DCE/resource/cms/2017/05/ZDCE%20Palm%20Oil%20FuturesTrading%20Manual.pdf
http://www.dce.com.cn/DCE/resource/cms/2017/05/ZDCE%20Palm%20Oil%20FuturesTrading%20Manual.pdf
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Namun perlu dicatat bahwa perdagangan dalam negeri merupakan faktor penting dalam perdagangan 
minyak sawit Tiongkok. Informasi ketertelusuran Wilmar (sebagai indikator proksi) menunjukkan besarnya 
pembelian minyak sawit Tiongkok dalam negeri sebesar 10-40% untuk sawit dan 30-70% untuk minyak inti 
sawit, dengan kemungkinan pembelian fisik dari sumber dalam negeri yang ‘tidak diketahui’. CFNA (2020) 
melaporkan bahwa rasio perdagangan dalam negeri “untuk sawit, melebihi 60%.” Karena praktik ‘pembiayaan 
bayangan’ (shadow financing), minyak sawit dapat dibeli dengan harga lebih murah di pasar dalam negeri 
Tiongkok dibanding harga biaya impor yang sebenarnya. 

Menurut CFNA, total kapasitas refinery Tiongkok adalah 21.900 ton per hari, di mana Tiongkok Timur memiliki 
kapasitas refinery tertinggi (51% dari total kapasitas nasional). 

Dalian Commodity Exchange atau DCE (2017)43 mencatat hal-hal mengenai sektor minyak sawit di Tiongkok, 
mulai dari wilayah impor utama, pelaku usaha rantai pasok, penggunaan akhir, periode kegiatan, hingga 
gudang-gudang yang ditunjuk oleh DCE: 

• Di Tiongkok, perusahaan dagang minyak sawit cukup banyak dan alur peredarannya berkembang 
dengan baik. Tiongkok Utara (Tianjin dan kota-kota sekitarnya serta Provinsi Shandong), Tiongkok 
Timur (Shanghai dan kota sekitarnya seperti Zhangjiagang, Taixing, dan Ningbo) dan Tiongkok Selatan 
(Guangzhou dan kota sekitarnya seperti Huangpu, Shenzhen, dan Xiamen) merupakan tiga wilayah 
utama tempat minyak sawit diimpor, diolah, dan dijual. Tiga wilayah ini masing-masing mengimpor 24%, 
34%, dan 34% minyak sawit (menjadi 92% dari total yang diimpor oleh Tiongkok). 

• Terdapat ribuan pabrik pengolahan minyak sawit di Tiongkok44 yang terletak di sekitar pelabuhan masuk 
utama. Menurut statistik bea cukai, ada lebih dari 50 perusahaan minyak besar yang mengimpor minyak 
sawit pada tahun 2009 dengan volume impor sekitar 60% dari total impor Tiongkok. 

• Saat ini, terdapat hampir 10.000 perusahaan perdagangan minyak sawit di Tiongkok.45 Minyak sawit yang 
diimpor dalam jumlah besar kemudian didistribusikan oleh sejumlah distributor. Pada tahun 2009, ada 
80 lebih perusahaan perdagangan yang mengimpor sekitar 34% minyak sawit ke Tiongkok. Karena tidak 
memiliki gudang khusus sendiri, perusahaan-perusahaan ini biasanya menyewa tangki dari perusahaan 
minyak atau pergudangan. 

• Minyak sawit digunakan untuk konsumsi pangan dan industri. Menurut statistik yang diberikan 
pedagang, sebagian besar konsumsi minyak sawit Tiongkok diserap oleh sektor pangan. Hal ini dikaitkan 
dengan minyak sawit rafinasi bersuhu 24 derajat yang menguasai lebih dari 60% pangsa pasar. Pada 
tahun 2013-2015, jumlahnya mencapai 3,6-3,8 juta ton setiap tahunnya.

• Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi dan penggunaan minyak sawit industri di Tiongkok meningkat 
secara stabil. Pada tahun 2013, konsumsi minyak sawit industri Tiongkok mencapai 2,10 juta ton. 

• Sekitar 80% minyak sawit impor diedarkan sebagai komoditas untuk diperjual-belikan, sedangkan 
20% sisanya digunakan untuk penggunaan akhir, pengolahan bahan baku dan perdagangan, serta 
perdagangan perantara (intermediary trade) di kawasan berikat. 

• Ada lebih dari 1.000 perusahaan besar dan sekitar 4.000 perusahaan kecil yang mengonsumsi minyak 
sawit. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar berasal dari industri katering, pengolahan makanan dan 
industri kimia, dan yang paling menonjol adalah perusahaan pembuat mi instan Uni-President dan Ting 
Hsin International Group, serta produsen bahan kimia sehari-hari P&G dan Nice Group. Sebagian besar 
perusahaan konsumen minyak sawit tidak mengimpor sendiri tetapi membelinya melalui perantara. Pada 
tahun 2009, hanya ada sekitar 30 importir-konsumen yang mengimpor 4% dari total impor.  

43 http://www.dce.com.cn/DCE/resource/cms/2017/05/ZDCE%20Palm%20Oil%20FuturesTrading%20Manual.pdf   
44 Namun, CFNA (2020) melaporkan bahwa terdapat seratus lebih pabrik pengolahan minyak sawit.
45 CFNA (2020) melaporkan bahwa pada 2019, terdapat 65 perusahaan perdagangan minyak sawit di Tiongkok yang mengimpor 

minyak sawit. 

http://www.dce.com.cn/DCE/resource/cms/2017/05/ZDCE%20Palm%20Oil%20FuturesTrading%20Manual.pdf
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• Konsumsi minyak sawit bersifat musiman karena titik lelehnya yang relatif tinggi. Artinya, minyak sawit 
lebih banyak dikonsumsi saat musim panas dibanding musim dingin. Impor relatif rendah pada bulan 
Januari dan Februari. 

• Lih. Lampiran daftar gudang pengiriman yang ditunjuk Dalian Commodity Exchange (DCE) untuk RBD 
Olein. Gudang (depot minyak dan gudang) dioperasikan oleh COFCO (tiga), Sinograin (tiga), Wilmar 
International (tiga), Cargill (dua) dan lainnya. Sedangkan gudang pabrik dioperasikan oleh Julong (dua) 
dan perusahaan lainnya. 

Temuan utama 

• Sebagian besar ekspor Indonesia ke Tiongkok dalam bentuk fraksi minyak sawit seperti RBD olein dan 
RBD stearin. 

• Menurut ITC, Indonesia mengekspor produk sawit sebanyak 5,5 juta ton senilai 3,3 miliar Dolar AS ke 
Tiongkok. Menurut BPS, Indonesia mengekspor produk minyak sawit utama senilai 2,7 miliar Dolar AS 
pada tahun 2018, termasuk fraksi minyak sawit dan PKO yang sudah dimurnikan. 

• Pulau Sumatera (termasuk Kepulauan Riau) merupakan daerah pengekspor sawit ke Tiongkok terbesar di 
Indonesia (nilai yang dipasok mencapai 1,6 miliar Dolar AS atau setara dengan 42% ekspor minyak nabati 
dari Indonesia ke Tiongkok). 

• Menurut data Trase tahun 2013, Provinsi Guangdong mengimpor produk sawit senilai 61 juta Dolar AS 
dari Indonesia melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Barat (24 juta Dolar AS) dan Pelabuhan Tarjun, 
Kalimantan Selatan (23 juta Dolar AS). 

• Di Tiongkok, perusahaan dagang minyak sawit cukup banyak dan alur peredarannya berkembang 
dengan baik. Tiongkok Utara (Tianjin dan kota-kota sekitarnya serta Provinsi Shandong), Tiongkok 
Timur (Shanghai dan kota sekitarnya seperti Zhangjiagang, Taixing, dan Ningbo) dan Tiongkok Selatan 
(Guangzhou dan kota sekitarnya seperti Huangpu, Shenzhen, dan Xiamen) merupakan tiga wilayah 
utama tempat minyak sawit diimpor, diolah, dan dijual. Tiga wilayah ini masing-masing mengimpor 24%, 
34% dan 34% minyak sawit (menjadi 92% total yang diimpor oleh Tiongkok). 

1c.2 Eksportir dan Importir Utama 

Selanjutnya adalah ringkasan singkat mengenai eksportir utama minyak sawit ke Tiongkok dan importir/
pembeli utama Tiongkok di tingkat nasional. Ringkasan eksportir dan importir berikut ini dikutip dari data 
perdagangan dan bea cukai PBB yang tersedia untuk umum dan disajikan sebagaimana adanya. 

Eksportir Utama 

Industri sawit sangat beragam dan sangat dipengaruhi oleh konsumsi dan pengolahan dalam negeri. 
Penelusuran perusahaan minyak sawit Indonesia melalui rantai pasok cukup sulit dilakukan karena 
perusahaan besar sering kali menggunakan nama anak perusahaan yang berbeda. 

Asosiasi dan data perdagangan menunjukkan sedikitnya ada 82 PKS di Provinsi Kalimantan Tengah, 62 
PKS di Provinsi Kalimantan Timur, dan 95 di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga jumlah totalnya menjadi 
239 PKS yang dijalankan oleh sekitar 60 grup dan perusahaan besar yang beroperasi di Pulau Kalimantan. 
Pulau Sumatera diperkirakan memiliki 482 PKS dari 775 perusahaan. Hal ini sesuai dengan estimasi yang 
menunjukkan bahwa Pulau Sumatera memiliki areal tanam terluas (diperkirakan mencapai 6,39 juta hektar). 

Terlepas dari keragaman tersebut, Wilmar terus mendominasi bisnis pemurnian dan perdagangan. Wilmar 
menguasai sekitar 50% dari total kapasitas refinery di wilayah Sumatera, sementara sisanya dikuasai Musim 
Mas dan perusahaan lainnya. Perusahaan pemurnian minyak sawit merupakan pelaku usaha kunci dalam 
pengumpulan minyak sawit dari PKS, sekaligus dalam hal pengolahan dan perdagangan baik di pasar 
internasional maupun internal. 
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Menurut Chain Reaction Research (2017),46 konglomerat besar yang terintegrasi secara vertikal 
mendominasi fase pemurnian pada rantai pasok minyak sawit. Perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam 
produksi, pengolahan, dan perdagangan minyak sawit. Refinerynya dipasok oleh PKS dan perkebunan 
sendiri, serta sejumlah besar pemasok pihak ketiga. Indonesia memiliki total kapasitas refinery sekitar 45 
juta MT per tahun. Chain Reaction Research telah mengidentifikasi 78 refinery di Indonesia. Lima grup 
perusahaan (Wilmar, Musim Mas, Golden Agri-Resources, Apical, dan Best Group) berkontribusi terhadap 
66 persen kapasitas pemurnian di Indonesia. Indonesia telah menggiatkan pengembangan kapasitas 
pemurnian dalam negeri melalui tarif dagang terstruktur dan mendorong peningkatan konsumsi biosolar 
berbasis minyak sawit. 

Grup utama Informasi Perusahaan (a) Indonesia Tiongkok

Jumlah PKS, 
yang memasok 

refinery (b)

PKS yang dimiliki 
grup, % volume, 
refinery terpilih

Jumlah refinery Jumlah refinery

Wilmar International* 45 PKS milik 
sendiri, 577 PKS 

eksternal

c. 14% (CPO),

c 11%(PKO)

25 (hanya ada 14 di 
dasbor)

58 (tetapi tidak ada 
refinery di dasbor, 

10 lemak khusus dan 
oleo di dasbor) (c)

Musim Mas* 16 PKS sendiri, 638 
PKS eksternal

data tidak tersedia 9 3 (semuanya 
memproduksi lemak 

khusus?)

Golden Agri-Resources* 46 PKS sendiri, 403 
PKS eksternal

c. 38% (CPO),

c. 31%(PKO)

6 0

Indofood Agri 
Resources (sebagian 
besar untuk 
penggunaan internal)

26 PKS sendiri, 
tidak ada informasi 

jumlah PKS 
eksternal

data tidak tersedia 5 0

Best Group data tidak tersedia data tidak tersedia 5 0

Asian Agri-Apical* 20 PKS sendiri, 581 
PKS eksternal

c. 9% (CPO),

c. 48%(PKO)

4 1

Astra Agro Lestari 
(sebagian besar untuk 
kebutuhan dalam 
negeri)

19 jumlah pabrik 
sendiri, 81 jumlah 
pabrik eksternal

c. 66%

3 (d) 0

Kuala Lumpur Kepong

data tidak tersedia data tidak tersedia 2 (d) 0 (fasilitas oleo)

First Resources 15 PKS sendiri, 33 
PSK eksternal

c. 93% (CPO),

c. 99%(PKO)

2 0

Catatan:  
*Grup perusahaan utama di Indonesia yang berkaitan dengan perdagangan Tiongkok, (a) Dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan atau 
dasbor bisnis perusahaan; (b) Kemungkinan terdapat penghitungan ganda pada jumlah PKS, dan jumlah refinery mencakup semua refinery 
di semua lokasi, (c) Refinery Wilmar International China termasuk yang ada di anak perusahaan dan rekanan, (d) Astra Agro Lestari dan Kuala 
Lumpur Kepong menjalankan satu refinery dalam bentuk usaha patungan. 

46 https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2017/11/unsustainable-palm-oil-faces-increasing-marketaccess-risks-final-2.pdf  

https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2017/11/unsustainable-palm-oil-faces-increasing-marketaccess-risks-final-2.pdf
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• Berdasarkan persentase volume yang dipasok ke refinery oleh setiap PKS yang dimiliki grup di atas, hal ini 
berarti bahwa:** 

• Wilmar International: berkisar antara 2-48% untuk 11 refinery (CPO) di Indonesia dan 0-24% untuk 9 
fasilitas (PKO), dipasok dari 69 PKS milik sendiri**; 

• Golden Agri-Resources: berkisar antara 23-70% untuk 6 refinery (CPO) di Indonesia, dan 5-56% untuk 5 
pabrik penghancur inti sawit di Indonesia (inti sawit, yang nantinya untuk PKO) yang dipasok dari 75 PKS 
milik sendiri** (CPO) dan 59 pabrik** (PKO);

• Asian Agri-Apical: berkisar antara 0-27% untuk 3 refinery (CPO) di Indonesia, dan 16-100% untuk 3 pabrik 
penghancur inti sawit (inti sawit, yang kemudian dijadikan PKO) di Indonesia yang dipasok dari 24 PKS 
milik sendiri** (CPO) dan 29 PKS milik sendiri** (PKO); 

• Astra Agro Lestari: berkisar antara 17-100% untuk 3 refinery di Indonesia (CPO) dan 99% untuk KCP di 
Indonesia (PKO), dipasok 19 PKS milik sendiri **; 

• First Resources: volume 93% untuk refinery di Indonesia (CPO) dan 99% untuk pabrik penghancur inti 
sawit di Indonesia (untuk PKO), dari 16 PKS milik sendiri**.  

** Kemungkinan terjadi penghitungan ganda karena satu PKS dapat memasok beberapa refinery sekaligus. 

Tinjauan terhadap data ITC dan Trase menunjukkan temuan serupa terkait eksportir utama langsung 
(berdasarkan konosemen) ke Tiongkok. Berdasarkan wilayah asal dan volume setara CPO, data ini mencakup 
informasi sebagai berikut. 

Tabel 1c.2-1  Wilayah & Pelabuhan Utama Indonesia dengan tujuan ke Pelabuhan Penerima Utama 
Tiongkok 

Wilayah & Pelabuhan Utama Indonesia Pelabuhan Penerima Utama Tiongkok

Sumatera - Pulau Batam, Belawan, Dumai, Kabil/Panau, 
Kuala Tanjung, Palembang, Panjang, Tarahan, Teluk Bayur

Huangpu, Tianjin, Rizhao, Zhangjiagang

Jawa - Gresik, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Tanjung Priok Huangpu, Tianjin, Lianyungang

Kalimantan - Balikpapan, Kota Baru, Sampit, Tarjun Huangpu, Tianjin, Zhangjiagang

Sulawesi - Bitung, Mamuju, Pantoloan, Sv Huangpu, Zhangjiagang, Shanglai, Jiangling

Data: Trase 2014 
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Tabel 1c.2-2a Pelabuhan dan Eksportir Utama Indonesia untuk Perdagangan Produk Sawit Tiongkok 

Wilayah & Pelabuhan 
Utama

Volume Ekspor 
ke Tiongkok

(Ton)

Eksportir Terakhir (Trase; berdasarkan volume)

Sumatera - Pulau Batam, 
Belawan, Dumai, Kabil/Panau, 
Kuala

Tanjung, Palembang, Panjang, 
Tarahan, Teluk Bayur

2.154.660 Socfin Indonesia, Musim Mas, Perkebunan Nusantara 
VII (Persero), Perusahaan Perkebunan London Sumatera 
Indonesia (Salim-Indofood), KL Kepong, Permata Hijau Sawit, 
SIPEF, Bumi Waras, Ganda Group (pemiliknya salah satu 
pendiri Wilmar), HSA Group, Tanimas Group, IFFCO, Buasa 
Wira Subur Sakti, Kreasijaya Adhikarya (KL Kepong), Astra 
International (Astra Agro Lestari - Jardine)

Jawa - Gresik, Tanjung Emas, 
Tanjung Perak, Tanjung Priok

817.635 Wilmar, Asian Agri, Salim-Indofood, Darmex Agro, Ivomas 
Pratama (Salim-Indofood), Perkebunan Nusantara VIII 
(Persero), Sinar

Mas/Smart, Dharma Satya Nusantara, Sime Darby, Bakrie 
Group, Sampoerna Agro, Dua Kuda, PT Sumi Asih, Batara Elok 
Semesta

Terpadu, Bina Karya Prima, Karyaindah Alam Sejahtera, 
Megasurya Mas

Kalimantan - Balikpapan, Kota 
Baru, Sampit, Tarjun

754.621 Sinar Mas, Perkebunan Nusantara Vi (Persero), Rea Kaltim 
Plantations, IJM, Sime Darby, PT Kalimantan Kelapa Jaya

Sulawesi - Bitung, Mamuju, 
Pantoloan, Sv

429.623 Bukit Zaitun, Bintang Terang Abadi, Subrato, Multi Nabati 
Sulawesi (Wilmar), Astra International (Astra Agro Lestari - 
Jardine)

Data: Trase untuk volume ekspor dan eksportir utama tahun 2014. Catatan: Tahun 2014 adalah tahun terakhir yang tertera pada data Trase, 
per 24 Juni 2019. Di tahun 2014, Indonesia mengekspor 2,4 juta ton minyak sawit ke Tiongkok dan beberapa negara lainnya, termasuk: 4,9 juta 
ton ke India, 1,9 juta ton ke Pakistan, 1,4 juta ton ke Italia, 1,2 juta ton ke Belanda, 1,0 juta ton ke Mesir, 0,9 juta ton ke Spanyol, 0,8 juta ton ke 
Singapura, dan 0,5 juta ton ke Rusia. 

Eksportir Utama 

Menurut data perdagangan PBB (basis ekspor), Tiongkok mengimpor 5,8 juta dan 10 juta ton produk sawit 
dan laurat (dari PKO), masing-masing di tahun 2017 dan 2018. Dari jumlah tersebut, 57% produk berasal dari 
Indonesia untuk periode tahun yang sama. Sementara menurut CFNA (2020), Tiongkok mengimpor 5,16 juta 
dan 5,4 juta ton produk sawit dan laurat (dari PKO), masing-masing di tahun 2017 dan 2018. Produk sawit dan 
laurat yang diimpor dari Indonesia pada periode tersebut adalah 61% dan 68%. 

Pelaku usaha dominan dalam sektor minyak sawit, Wilmar International (yang berhubungan erat dengan 
Kuok Group melalui merger besar pada tahun 200647), sering disebut-sebut menguasai sekitar 50% pasar 
perdagangan sawit. Berdasarkan laporannya, Wilmar International memiliki 25% pangsa pasar pengolahan 
minyak nabati di dunia dengan 51 refinery, 10 pabrik oleokimia, dan enam fasilitas pengolahan lemak nabati 
khusus. Selain itu, Wilmar juga memiliki tujuh pabrik tambahan, dua pabrik oleokimia, dan dua fasilitas 
pengolahan lemak khusus di seluruh perusahaan rekanannya. 

Data publik tentang pangsa pasar di Tiongkok tidak merata dan membingungkan karena tidak jelasnya 
basis dari pangsa pasar yang dilaporkan. Guna mengetahui para pelaku usaha kunci yang terlibat, penelitian 
ini berfokus pada sektor refinery sebagai garda utama atau titik masuk produksi minyak sawit, dan kami 
berdiskusi dengan para ahli mengenai pangsa pasar di segmen ini. 

Berikut ini adalah temuan utama hasil wawancara dengan para ahli mengenai segmen refinery di Tiongkok: 

• Wilmar menguasai lebih dari 50% pasar minyak goreng dan produk lemak nabati lainnya (mis. produk 
sampingan seperti sabun dan margarin di sektor hilir). 

47  https://www.ft.com/content/c6d11992-8b99-11db-a61f-0000779e2340  

https://www.ft.com/content/c6d11992-8b99-11db-a61f-0000779e2340
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• Perusahaan lain dalam segmen impor dan pembelian mencakup COFCO yang diperkirakan menguasai 
25-30% pasar dan Sinograin yang diperkirakan menguasai 15% pasar. 

• Selebihnya diperkirakan didominasi perusahaan kecil dalam negeri Tiongkok. 

• Diperkirakan bahwa COFCO mampu meningkatkan pangsa pasar sawit dan minyak laurat hingga 40% 
sebab perusahaan tersebut telah menyelesaikan pembangunan refinerynya. Dalam hal ini, tampaknya 
Tiongkok mewaspadai pangsa pasar besar yang dikuasai asing, termasuk Wilmar-Kuok (yang berencana 
mencatatkan bisnisnya di Wilmar China pada tahun 2019). 

• Penggunaan utamanya adalah minyak yang dapat dikonsumsi (minyak goreng) dan lemak khusus untuk 
pembuatan kue dan roti (segmen untuk penggorengan mi instan menurun drastis); dan oleokimia (relatif 
kecil) dan biosolar (dianggap sangat kecil). 

Guna mengumpulkan sejumlah informasi tentang perusahaan-perusahaan utama di tahapan lain pada rantai 
nilai minyak sawit di Tiongkok, termasuk pedagang fisik, pedagang keuangan (financial trader) (yang terkait 
dengan fenomena ‘pembiayaan bayangan’ yang sempat merajalela beberapa tahun lalu dan mengakibatkan 
minyak sawit dalam negeri di Tiongkok lebih murah dibanding harga sawit impor), serta pengguna akhir, 
kami meninjau data dari Trase (berdasarkan konosemen yang berisi informasi mengenai nama eksportir dan 
importir langsung). 

Daftar perusahaan lainnya termasuk yang berada di bawah naungan Dalian Commodity Exchange (gudang 
dan depot minyak yang ditunjuk; Lampiran), RSPO (refinery dan fasilitas hilir bersertifikat), dan pihak-pihak 
yang disebut berhubungan dengan sektor minyak sawit (kategorinya sering tidak pasti) oleh China National 
Grain and Oils Information Center, National Food and Material Reserve Board, di portal berita keuangan 
seperti Reuters dan laporan lainnya (mis. International Institute for Sustainable Development). Informasi 
mengenai hal tersebut disajikan dalam Lampiran. 

Pelaku usaha teratas dalam sektor minyak nabati di Tiongkok 

• Wilmar menguasai hampir separuh pasar minyak nabati dan produk lemak nabati lainnya (mis. produk 
sampingan seperti sabun mandi dan margarin di sektor hilir). 

• Perusahaan lain di segmen impor dan pembelian mencakup COFCO yang diperkirakan menguasai 25-
30% pasar, dan Sinograin yang diperkirakan menguasai 15% pasar. 

• Selebihnya  diperkirakan didominasi perusahaan kecil dalam negeri Tiongkok.

Tinjauan terhadap data Trase memberikan gambaran mengenai importir utama (melalui data konosemen) 
berdasarkan wilayah dan volume setara CPO sebagai berikut: 
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Tabel 1c.2-2b Pelabuhan dan Importir Utama Tiongkok untuk Perdagangan Produk Sawit di 
Tiongkok 

Wilayah & Pelabuhan Utama Volume impor dari 
Indonesia (Ton)

Importir Pertama 
(Trase; berdasarkan volume)

Tiongkok Utara -Tianjin, Dalian, Rizhao, 
Yantai

776.401 Wilmar, Marubeni, Korea Josong, Wonbong 
Trading, Korea Ponghwa General Corporation, 
Korea Mankyung International, Gideon

Commodities, Meridien Oleo & Fats, Ecochem 
Oleochemicals, Rugao City Shuangma Chemical

Tiongkok Selatan & Timur - Xiamen, 
Fangcheng, Dongguan, Quanzhou, 
Yangjiang, Fuzhou dan Huangpu;

Zhangjiagang, Jingjiang,

Lianyungang, Shanghai

3.515.878 Wilmar, Marubeni, Sinar Mas-GAR, Rugao City 
Shuangma Chemical, Xiamen Lianshuo Trade, 
Guangzhou Dingyao Trade, Astra-KLK, Julong

Data Trase untuk volume impor dan importir utama tahun 2014. 

Catatan: Tahun 2014 adalah tahun terakhir yang tertera pada data Trase, per 24 Juni 2019. Di tahun 2014, Indonesia mengekspor 2,4 juta ton 
minyak sawit ke Tiongkok dan beberapa negara lainnya, termasuk 4,9 juta ton ke India, 1,9 juta ton ke Pakistan, 1,4 juta ton ke Italia, 1,2 juta ton 
ke Belanda, 1,0 juta ton ke Mesir, 0,9 juta ton ke Spanyol, 0,8 juta ton ke Singapura, dan 0,5 juta ton ke Rusia. 

Temuan utama 

• Asosiasi dan data perdagangan menunjukkan sekurangnya ada 82 PKS di Provinsi Kalimantan Tengah, 
62 PKS di Provinsi Kalimantan Timur, dan 95 di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga jumlah totalnya 
menjadi 239 PKS yang dijalankan oleh sekitar 60 grup dan perusahaan besar yang beroperasi di Pulau 
Kalimantan. Pulau Sumatera diperkirakan memiliki 482 PKS dari 775 perusahaan. Hal ini sesuai dengan 
estimasi yang menunjukkan bahwa Pulau Sumatera memiliki luas areal tanam terluas (diperkirakan 
mencapai 6,39 juta hektar). 

• Namun Wilmar terus mendominasi bisnis pemurnian dan perdagangan, dengan menguasai sekitar 
50% dari total kapasitas pemurnian di wilayah Sumatera, sementara sisanya dikuasai Musim Mas dan 
perusahaan lainnya. 

• Temuan utama dari hasil wawancara ahli mengenai segmen refinery di Tiongkok yakni Wilmar menguasai 
lebih dari 50% pasar minyak goreng dan produk lemak nabati lain (mis. produk sampingan seperti sabun 
dan margarin di sektor hilir). 

• Perusahaan lainnya dalam segmen impor dan pembelian mencakup, di antaranya, COFCO yang 
diperkirakan menguasai 25-30% pasar,dan Sinograin yang ditaksir menguasai 15% pasar. 
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1c.3  Sebaran Estate dan Kebun Petani 

Data resmi dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Indonesia tahun 2017 menunjukkan 
bahwa estate swasta berkontribusi sebesar 55% (7,7 juta hektar) dari total luas perkebunan sawit, disusul 
perkebunan petani sebesar 41% (5,6 juta hektar), dan estate pemerintah sebesar 5% (0,64 juta hektar). Lih. 
ringkasan lengkap sebaran estate dan area petani pada tahun 2017 di wilayah-wilayah Indonesia di bawah 
ini.

 Tabel 1c.3-1 Sebaran estate berdasarkan jenis, wilayah, dan luasan (2017) 

Wilayah Estate 
Pemerintah

Estate 
Swasta

Petani Hasil Rata-rata 
(TCPO/ha)

Hasil Rata-rata 
(kg/ha)

Jawa 21.448 7.375 8.856 2,02 462

Kalimantan 72.509 3.681.456 1.129.551 2,78 2.594

Nusa Tenggara 0 0 0 0 0

Sulawesi 25.692 253.743 250.653 2,34 1.156

Sumatera 492.768 3.662.527 4.225.908 2,72 2.942

Papua/Papua Barat 25.726 107.586 82.926 0,15 3.220

Jumlah Keseluruhan 638.143 7.712.687 5.697.892 2,70 3.165

Data: Ringkasan sebaran areal yang ditanami sawit (hektar) berdasarkan wilayah dan kategori estate, 2017 (tahun terakhir data resmi yang 
tersedia dari Direktorat Jenderal Perkebunan). 

Temuan utama 

• Estate swasta berkontribusi sebesar 55% (7,7 juta hektar) dari total luas perkebunan sawit, disusul 
perkebunan petani sebesar 41% (5,6 juta hektar) dan estate pemerintah sebesar 5% (0,64 juta hektar). 

• Perkebunan petani mendominasi di Pulau Sumatera, sementara estate swasta dominan di Pulau 
Kalimantan dan Pulau Sumatera. Area estate pemerintah diketahui banyak terdapat di Pulau Sumatera.  
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1d Inisiatif Rantai Pasok 

Tinjauan kualitatif singkat mengenai inisiatif rantai pasok minyak sawit lestari terkait Tiongkok saat ini 
didasarkan pada tinjauan literatur singkat dan wawancara dengan 3-4 pedagang rantai pasok dan ahli 
perdagangan Indonesia-Tiongkok. 

Inisiatif rantai pasok terkait keberlanjutan minyak sawit di Tiongkok tengah berkembang. Tinjauan oleh CLSA-
WWF tahun 201848 menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 

• RSPO hadir di Tiongkok dengan dukungan dari asosiasi industri dan pembeli minyak sawit utama 

• RSPO meningkatkan kesadaran konsumen di Tiongkok 

• Keanggotaan RSPO Tiongkok terus meningkat 

• Komitmen keberlanjutan dalam persaingan di industri kedelai mengalami tidak berjalan lancar 

CFNA memperbarui informasi mengenai keberlanjutan minyak sawit Tiongkok dan industri secara berkala. 
Upaya penerapan yang dilakukan CFNA didukung oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok (Ministry of 
Commerce atau MOFCOM), dan disponsori oleh Departemen Pembangunan Internasional Kerajaan Inggris 
(Department for International Development atau DFID)49. Meskipun terdapat ‘Panduan untuk Investasi Luar 
Negeri dan Produksi Minyak Sawit Lestari oleh Perusahaan Tiongkok’ (dengan dukungan Program InFIT 
Inggris), Amsterdam Declaration Partnership menyatakan bahwa Panduan tersebut ’belum diterapkan’.50 

Pemaparan CFNA pada November 2016 tentang ’Informasi terbaru mengenai keberlanjutan minyak sawit 
dan industri dari Tiongkok51 menunjukkan bahwa: 

• Untuk sektor pangan dan bahan kimia rumah tangga, hampir seluruh permintaan minyak sawit lestari 
datang dari perusahaan multinasional. Beberapa pemasok Tiongkok menjadi anggota RSPO. 

• Minyak sawit lestari belum digunakan di pasokan industri lain. 

• Diperkirakan bahwa Tiongkok mengimpor sekitar 50.000 ton minyak sawit bersertifikat RSPO pada tahun 
2015 melalui Wilmar (sekitar 0,77% dari total volume impor). 

• Ada pembaruan pada ‘Panduan untuk Investasi Luar Negeri dan Produksi Minyak Sawit Lestari oleh 
Perusahaan Tiongkok’. (sudah tersedia Draf 352). Ini adalah Panduan sukarela bagi perusahaan Tiongkok 
yang berencana atau terlibat dalam investasi luar negeri dan produksi minyak sawit lestari, dan dirancang 
agar sesuai dengan RSPO. 

Hingga 17 Oktober 2019, tidak ada liputan media terbaru mengenai prospek minyak sawit di Tiongkok dari 
CFNA. 

Dalam Laporan MOFCOM tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan Perusahaan Tiongkok di Luar 
Negeri53, proyek minyak sawit Tianjin Julong Group disebut sebagai studi kasus untuk SDG17 tentang 
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan54. Namun demikian, baik perkebunan Tianjin Julong maupun ZTE 
Agribusiness bukan merupakan anggota RSPO (lih. bagian 3 untuk informasi lebih lanjut). 

48 http://awsassets.panda.org/downloads/clsau_blue_books___keep_palm__jul_2018_.pdf 
49 http://www.rt13.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/China%20SPO%20Guide-PRODUCTION-Version%203_0RT13_ENG.pdf 
50 https://ad-partnership.org/commodities/palm-oil/, diakses pada 24 Mei 2019 
51 https://rt14.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/Plenary%203_2%20Chen%20Ying.pdf 
52 Draf 3 dapat dilihat di sini, http://www.rt13.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/China%20SPO%20Guide-PRODUCTIONVersion%203_0-

RT13_ENG.pdf  
53 http://images.mofcom.gov.cn/csr2/201708/20170808151845532.pdf  
54 Secara khusus SDG 17.16 berbunyi: Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi kemitraan 

berbagai pihak yang menghimpun dan berbagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, guna mendukung 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya negara berkembang. Studi kasus ini berjudul “Julong 
Group Achieves Mutual Benefits with Farmers via Joint Plantation in Indonesia.” 

http://awsassets.panda.org/downloads/clsau_blue_books___keep_palm__jul_2018_.pdf
http://www.rt13.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/China%20SPO%20Guide-PRODUCTION-Version%203_0RT13_ENG.pdf
https://ad-partnership.org/commodities/palm-oil/
https://rt14.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/Plenary%203_2%20Chen%20Ying.pdf
http://www.rt13.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/China%20SPO%20Guide-PRODUCTIONVersion%203_0-RT13_ENG.pdf
http://www.rt13.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/China%20SPO%20Guide-PRODUCTIONVersion%203_0-RT13_ENG.pdf
http://images.mofcom.gov.cn/csr2/201708/20170808151845532.pdf
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Inisiatif rantai pasok berkelanjutan utama antara Indonesia dan Tiongkok yang ditinjau adalah RSPO, POIG, 
dan China Sustainable Palm Oil Alliance. Inisiatif tersebut ditinjau untuk grup perkebunan terpilih di Bagian 
1b.5 Proyek Minyak Sawit Lestari Utama. Berikut ini adalah temuan utama berkaitan dengan tujuan ekspor 
yang dilaporkan oleh RSPO pada Juli 201855: 

• RSPO: Pada bulan Juli 2018, RSPO memiliki 87 anggota dari Tiongkok dan melihat adanya momentum 
positif atas visinya bagi Tiongkok untuk mencapai 10% penyerapan CSPO pada tahun 2020. Keanggotaan 
Tiongkok di RSPO meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok memiliki 73 fasilitas bersertifikat 
RSPO, termasuk sedikitnya 20 refinery Tiongkok yang merupakan anggota serta sekitar 21 refinery Non-
Tiongkok yang merupakan anggota (termasuk milik Wilmar International), dan 32 fasilitas rantai pasok 
(sektor hilir) bersertifikat. 

• POIG. Tidak ada anggota asal Tiongkok, satu refinery dioperasikan oleh Musim Mas di Indonesia. 

• China Sustainable Palm Oil Alliance. Aliansi ini diluncurkan bersama pada bulan Juli 2018 oleh RSPO, 
CFNA, dan World Wildlife Fund (WWF) sebagai platform kerja sama bagi para pemangku kepentingan 
dalam rantai pasok minyak sawit dan untuk mempromosikan minyak sawit lestari di Tiongkok. 
Perusahaan utama seperti Mars Wrigley Confectionery, L’Oréal China, AarhusKarlshamn (AAK), Cargill 
China, China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO), China Grain Reserves Corporation 
(Sinograin), HSBC, Yihai Kerry (Wilmar International), SGS China, dan perusahaan lainnya bergabung 
dalam Forum ini untuk membuat komitmen bersama mengenai pengambilan tindakan bertahap demi 
mendorong penerapan minyak sawit lestari di pasar minyak sawit Tiongkok (RSPO, 2018).56 

Sebelumnya, pada bulan Mei 2018, “Perdana Menteri Li Keqiang secara khusus telah menyetujui 
penambahan ekspor minyak sawit [Indonesia] ke Tiongkok hingga 500.000 ton [per tahun],” tutur Jokowi.57 
Sayanganya informasi ini tidak menjelaskan mengenai rincian kesepakatan, termasuk kriteria keberlanjutan. 
Pedagang minyak sawit menyinggung tentang adanya kuota (yang lebih tinggi) yang tengah disesuaikan 
untuk Tiongkok, dan beberapa di antaranya bersikap skeptis terkait ekspor aktual dari Malaysia dan Indonesia 
yang meningkat dan melampaui tren perdagangan. Namun CFNA (2020) menjelaskan bahwa tidak ada kuota 
yang ditetapkan, dan penjelasan ini dapat membantu menghentikan pembahasan mengenai batas kuota 
ekspor untuk Tiongkok di negara asal sawit. Akan tetapi perang dagang antara AS dan Tiongkok yang kian 
memanas dapat mendorong hubungan perdagangan yang lebih baik antara Tiongkok dan Indonesia. Secara 
khusus, Malaysia berusaha memperoleh komitmen dagang Tiongkok yang lebih besar di sektor minyak 
sawit seraya menyelesaikan permasalahan proyek Belt and Road Initiative (BRI) pada bulan April 2019.58 
USDA mencatat bahwa “Pada tanggal 19 Februari 2019, Komite Umum Partai Komunis Tiongkok (CCCPC) 
dan Dewan Negara mengeluarkan dokumen kebijakan pertama pada tahun 2019. Dokumen yang disebut 
sebagai Dokumen No. 1 ini pada umumnya berfokus pada persoalan pertanian dan pedesaan serta dianggap 
sebagai dokumen kebijakan penting yang memaparkan tujuan untuk tahun mendatang. Selain melanjutkan 
prioritas seperti ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan, dokumen ini membahas perlambatan 
ekonomi Tiongkok dan ‘perubahan besar di lingkungan eksternal’. Dokumen ini juga memastikan tekanan 
dari Tiongkok baru-baru ini untuk meningkatkan akses pasar bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam 
One Belt One Road Initiative.”59 

Wawancara bersama narasumber kami pada akhir bulan Mei 2019 menunjukkan adanya pendapat yang 
menolak berkomentar lebih jauh mengenai minyak sawit lestari di Tiongkok. Ketika ditanya mengenai 
peningkatan upaya minyak sawit lestari untuk rantai pasok Tiongkok terkait keikutsertaan dalam sertifikasi 
RSPO, upaya keberlanjutan lain, dan sumber tingkat tinggi di sektor agribisnis Tiongkok (termasuk 
pemurnian minyak nabati), narasumber tersebut menjawab, “saya kurang mengerti, tetapi saya ragu akan hal 
ini.” Seorang pengamat dari RSPO menyampaikan bahwa “Saat ini RSPO memiliki anggota baru dari Tiongkok, 

55 https://rspo.org/news-and-events/news/rspo-launches-china-sustainable-palm-oil-alliance-with-cfna-and-wwf  
56 https://rspo.org/news-and-events/news/rspo-launches-china-sustainable-palm-oil-alliance-with-cfna-and-wwf  
57 https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/07/china-agrees-to-increase-palm-oil-imports-fromindonesia.html dan https://

en.tempo.co/read/918766/premier-lis-diplomatic-mission 
58 https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/04/25/malaysia-to-export-more-palm-oil-to-china-after-mou/  
59 https://www.fas.usda.gov/data/china-chinas-2019-no-1-agricultural-document-doubles-down-rural-reformsface-external-pressure  

https://rspo.org/news-and-events/news/rspo-launches-china-sustainable-palm-oil-alliance-with-cfna-and-wwf
https://rspo.org/news-and-events/news/rspo-launches-china-sustainable-palm-oil-alliance-with-cfna-and-wwf
https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/07/china-agrees-to-increase-palm-oil-imports-fromindonesia.html dan https://en.tempo.co/read/918766/premier-lis-diplomatic-mission
https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/07/china-agrees-to-increase-palm-oil-imports-fromindonesia.html dan https://en.tempo.co/read/918766/premier-lis-diplomatic-mission
https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/04/25/malaysia-to-export-more-palm-oil-to-china-after-mou/
https://www.fas.usda.gov/data/china-chinas-2019-no-1-agricultural-document-doubles-down-rural-reformsface-external-pressure
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dan ada banyak anggota lainnya yang telah memperoleh sertifikasi. Tetapi RSPO memerlukan pengaruh yang 
lebih kuat terkait hal tersebut, yang sejauh ini hanya sebatas dorongan.” Pengamat perdagangan minyak 
sawit Indonesia menyebutkan bahwa “Tiongkok hanya menerima  sawit yang sudah dimurnikan dan hampir 
tidak menerima CPO. Satu hal yang saya pahami adalah Tiongkok lebih banyak membeli biosolar sawit 
karena harganya lebih murah dari petrosolar. Tidak ada kaitannya dengan sertifikasi apa pun.” 

Temuan utama 

• Inisiatif rantai pasok terkait keberlanjutan untuk minyak sawit di Tiongkok tengah berkembang. Tinjauan 
oleh CLSA-WWF pada tahun 2018 menunjukkan bahwa RSPO hadir di Tiongkok dengan dukungan dari 
asosiasi industri dan pembeli minyak sawit utama, meningkatkan kesadaran konsumen di Tiongkok, dan 
menumbuhkan keanggotaan RSPO Tiongkok.

• Pelaku usaha kunci untuk minyak sawit Tiongkok, Tianjin Julong, dan ZTE Agribusiness bukan merupakan 
anggota RSPO. 

• Hasil wawancara bersama narasumber kami pada akhir Mei 2019 menunjukkan adanya pendapat yang 
menolak untuk berkomentar lebih jauh (dan beberapa di antaranya pesimis) mengenai minyak sawit 
lestari di Tiongkok. 

Temuan Utama 

1a Gambaran Umum Rantai Pasok Minyak Sawit Indonesia 

• Rantai pasok minyak sawit Indonesia dimulai dari produsen (estate yang dikelola perusahaan perkebunan, 
kebun petani terikat atau plasma, dan kebun petani swadaya) dan berakhir di pelabuhan. 

• Seiring berkembangnya produksi dan meningkatnya luas areal tanam, USDA mengharapkan agar volume 
produksi meningkat hingga sekitar 43 juta ton pada tahun 2019-2020, di mana konsumsi dalam negeri 
adalah sekitar 30% beserta mandat biosolarnya. 

1b.1 Gambaran Umum Perkebunan Sawit Indonesia 

• Sebagian besar sawit Indonesia ditanam di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang masing-masing 
mencakup 59% dan 35% dari total luas areal tanam. Di Pulau Sumatera, areal tanam didominasi oleh 
estate swasta dan kebun petani. Sementara itu, lanskap di Pulau Kalimantan didominasi oleh estate 
swasta, sedangkan areal tanam yang dikelola petani lebih kecil. 

• Rata-rata hasil panen di Pulau Sumatera dan Kalimantan adalah yang paling tinggi, yakni dua kali lipat 
dari rata-rata hasil panen di daerah lain seperti Papua/Papua Barat. 

• Refinery berada di beberapa lokasi, yakni tersebar di Pulau Sumatera (termasuk pesisir barat) dan 
Kalimantan, di ujung utara Sulawesi, dan terfokus di dua zona di Pulau Jawa. Informasi tentang jaringan 
pasokan pedagang-pengolah terbesar GAR (hijau), Musim Mas (biru), Wilmar (oranye), dan Asian Agri 
(kuning) menggambarkan jaringan yang kompleks, terutama Wilmar. 

1b.2 Ringkasan Kawasan Produksi Berisiko Tinggi 

• Kawasan yang berisiko tinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat. Ekspansi 
perkebunan sawit di kedua provinsi ini akan merambah ke wilayah-wilayah dengan kerapatan spesies 
terancam yang tinggi dan biomassa kayu hidup di atas permukaan (AGB) yang juga tinggi. Risiko sosial 
tertinggi terdapat di Provinsi Riau dan Jambi karena tingginya persentase pendatang dari kawasan yang 
sama (in-migrant) dan konsentrasi pengaduan EJA. 

• Zona berisiko tinggi juga ditemukan di Pulau Kalimantan, di mana mayoritas spesies terancam dan 
kerapatan biomassa kayu hidup di atas dan di bawah permukaan terkonsentrasi di kawasan Jantung 
Kalimantan (Heart of Borneo), yakni kawasan tanpa perkebunan yang ditengarai sedang mengalami 
perambahan. 
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• Laporan pengaduan RSPO menunjukkan bahwa persentase persoalan sosial (tenaga kerja, HAM, FPIC) 
adalah 61% dari pengaduan yang masuk ke RSPO, sementara persentase persoalan lingkungan (NKT) 
adalah 20%. Pengaduan mencapai jumlah tertinggi pada tahun 2013 dan 2017, di mana sebagian besar 
pengaduan berasal dari Indonesia (57%). 

1b.3 Gambaran Umum Kepemilikan dan Investasi Perkebunan

• Sinar Mas, Jardine Matheson, dan Wilmar mendominasi industri dari basis produksi CPO. 

• Dari segi pembiayaan dan investasi, Wilmar International mendominasi dengan perkiraan belanja modal 
(CapEx) 2019 sebesar 1,5 miliar Dolar AS, disusul CapEx GAR 2019 yang diperkirakan sebesar 150 juta 
Dolar AS, dan PT Astra Agro Lestari dengan perkiraan 9% pertumbuhan pada CapEx tahun 2018 (118 juta 
Dolar AS). 

• Total pembiayaan untuk 60 grup yang tercantum dalam rangkaian data ini ditunjukkan untuk penerbitan 
obligasi, pinjaman corporate, fasilitas kredit bergulir, dan penerbitan saham yang puncaknya dilakukan 
pada tahun 2012 (hampir 9,5 miliar Dolar AS) dan tampaknya berkurang hingga sekitar 3,5 miliar Dolar 
AS dan 1,5 miliar Dolar AS berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini mungkin menunjukkan 
kemampuan grup-grup ini untuk menghasilkan tunai dan kemungkinan pembiayaan antar grup. 

1b.4 Gambaran Umum Kepemilikan dan Investasi Perkebunan Tiongkok 

• Kegiatan perkebunan Tianjin Julong Group (Julong) di Indonesia sangat dikenal, dan kehadirannya 
di konferensi sawit baru-baru ini (dengan ruang booth yang besar) sangat mencolok, sementara ZTE 
Agribusiness tidak terlalu demikian. 

• Meskipun sebelumnya banyak disebutkan bahwa Tiongkok tertarik dengan proyek minyak sawit dan 
mega proyek pertanian sejuta hektar lainnya, tetapi berdasarkan sumber dan informasi yang tersedia 
untuk publik, realisasinya lebih banyak dilakukan secara bertahap. Sementara itu, ada pembatasan 
kegiatan dalam kepentingan Tiongkok terkait kepemilikan dan investasi perkebunan sawit. 

• Terlepas dari ekspektasi awal, pertanian tidak selalu termasuk ke dalam 10 sektor teratas yang mendapat 
Investasi Langsung Luar Negeri (FDI) melalui skema greenfield di berbagai wilayah.

1b.5 Proyek Utama Minyak Sawit Lestari 

• Dalam hal sertifikasi RSPO untuk PKS, perusahaan yang memimpin adalah Asian Agri, Musim Mas, Kuala 
Lumpur Kepong dan Golden Agri-Resources. 

• Jejak GRK rata-rata dicatat berdasarkan laporan RSPO dan berkisar dari 0,90 hingga 3,39 tCO2E/tCPO. 

• Musim Mas merupakan anggota POIG yang memperpanjang komitmen RSPO-nya dan merupakan 
anggota China Sustainable Palm Oil bersama Wilmar (melalui Yihai Kerry). Astra Agro Lestari bukan 
merupakan anggota RSPO, dan Indofood memutuskan keluar dari sertifikasi RSPO pada bulan Januari 
2019. 

1b.6 Sertifikasi dan Premi 

• Temuan utama mengenai struktur biaya regresif (biaya satuan yang relatif tinggi untuk petani) selalu ada 
di berbagai penelitian. Biaya lainnya adalah sertifikasi rantai pasok oleh pengolah dan pedagang, dan 
berkaitan dengan premi sertifikasi untuk stearin dan PKO. 

• Tolok ukur pesan & klaim (B&C) CSPO merosot jauh, akan tetapi sebagian besar perkebunan kemungkinan 
menekan margin atas biaya saat ini. Namun demikian, pada P&C RSPO 2018 yang lebih ketat (mulai 
berlaku pada bulan November 2019) ada penghitungan untuk biaya baru yang lebih tinggi. 

• Tingginya biaya sertifikasi untuk petani yang kurang terorganisasi memengaruhi keterlibatan mereka. 

• Lebih tingginya biaya untuk P&C RSPO 2018 menyebabkan biaya yang lebih besar dan menimbulkan 
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masalah eksklusivitas RSPO. RSPO diharapkan dapat mengatasi hal ini, khususnya melalui perluasan basis 
pasok dengan para petani dan pendekatan yurisdiksi, jika pemangku kepentingan sepakat akan hal ini. 

1c.1 Alur Dagang 

• Sebagian besar ekspor Indonesia ke Tiongkok dalam bentuk fraksi minyak sawit seperti RBD olein dan 
RBD stearin. 

• Menurut ITC, Indonesia mengekspor produk sawit sebanyak 5,5 juta ton senilai 3,3 miliar Dolar AS ke 
Tiongkok. Menurut BPS, Indonesia mengekspor produk minyak sawit utama senilai 2,7 miliar Dolar AS 
pada tahun 2018, termasuk fraksi minyak sawit dan PKO yang sudah dimurnikan. 

• Pulau Sumatera (termasuk Kepulauan Riau) merupakan daerah pengekspor sawit ke Tiongkok terbesar di 
Indonesia (nilai yang dipasok mencapai 1,6 miliar Dolar AS atau setara dengan 42% ekspor minyak nabati 
dari Indonesia ke Tiongkok). 

• Menurut data Trase data tahun 2013, Provinsi Guangdong mengimpor produk sawit senilai 61 juta Dolar 
AS dari Indonesia melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Barat (24 juta Dolar AS) dan Pelabuhan Tarjun, 
Kalimantan Selatan (23 juta Dolar AS). 

• Di Tiongkok, perusahaan dagang minyak sawit cukup banyak dan alur peredarannya berkembang 
dengan baik. Tiongkok Utara (Tianjin dan kota-kota sekitarnya serta Provinsi Shandong), Tiongkok 
Timur (Shanghai dan kota sekitarnya seperti Zhangjiagang, Taixing, dan Ningbo) dan Tiongkok Selatan 
(Guangzhou dan kota sekitarnya seperti Huangpu, Shenzhen, dan Xiamen) merupakan tiga wilayah 
utama tempat minyak sawit diimpor, diolah, dan dijual. Tiga wilayah ini masing-masing mengimpor 24%, 
34%, dan 34% minyak sawit (menjadi 92% total yang diimpor oleh Tiongkok). 

1c.2 Eksportir dan Importir Utama 

• Asosiasi dan data perdagangan menunjukkan sedikitnya terdapat 82 PKS di Provinsi Kalimantan Tengah, 
62 PKS di Provinsi Kalimantan Timur, dan 95 di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga jumlah totalnya 
menjadi 239 PKS yang dijalankan oleh sekitar 60 grup dan perusahaan besar yang beroperasi di Pulau 
Kalimantan. Pulau Sumatera diperkirakan memiliki 482 PKS di 775 perusahaan. Hal ini sesuai dengan 
estimasi yang menunjukkan bahwa Pulau Sumatera memiliki areal tanam terluas (diperkirakan mencapai 
6,39 juta hektar). 

• Terlepas dari keragaman tersebut, Wilmar terus mendominasi bisnis pemurnian dan perdagangan. Wilmar 
menguasai sekitar 50% dari total kapasitas pemurnian di wilayah Sumatera, sementara sisanya dikuasai 
Musim Mas dan perusahaan lainnya. 

• Berikut ini temuan utama hasil dari wawancara ahli mengenai segmen pabrik pengolahan di Tiongkok: 
Wilmar menguasai lebih dari 50% pasar minyak goreng dan produk lemak nabati lainnya (mis. produk 
sampingan seperti sabun dan margarin di sektor hilir). 

• Perusahaan lain dalam segmen impor dan pembelian mencakup COFCO yang diperkirakan menguasai 
25-30% pasar, dan Sinograin yang diperkirakan menguasai 15% pasar. 

1c.3 Distribusi Estate Swasta dan Perkebunan Petani 

• Estate swasta berkontribusi sebesar 55% (7,7 juta hektar) dari total luas areal tanam sawit, disusul 
perkebunan petani sebesar 41% (5,6 juta hektar) dan estate pemerintah sebesar 5% (0,64 juta hektar). 

• Perkebunan petani mendominasi di Pulau Sumatera, sementara estate swasta dominan di Pulau 
Kalimantan dan Sumatera. Area estate pemerintah diketahui banyak terdapat di Pulau Sumatera. 
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1d Inisiatif Rantai Pasok 

• Inisiatif rantai pasok terkait keberlanjutan untuk minyak sawit di Tiongkok tengah berkembang. Tinjauan 
oleh CLSA-WWF tahun 2018 menunjukkan bahwa RSPO hadir di Tiongkok dengan dukungan dari 
asosiasi industri dan pembeli minyak sawit utama, meningkatkan kesadaran konsumen di Tiongkok, dan 
menumbuhkan keanggotaan RSPO Tiongkok. 

• Pelaku usaha kunci pada sektor minyak sawit Tiongkok, Tianjin Julong dan ZTE Agribusiness, bukan 
merupakan anggota RSPO. 

• Hasil wawancara bersama narasumber kami pada akhir Mei 2019 menunjukkan adanya pendapat yang 
menolak untuk berkomentar lebih jauh mengenai minyak sawit lestari di Tiongkok. 
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3a-b Studi Kasus 

Modul laporan ini menyajikan studi kasus ringkas mengenai keterkaitan Indonesia-Tiongkok, inisiatif 
keberlanjutan Wilmar International dan COFCO60 (masing-masing ringkasan berisi 2 halaman), serta Julong 
dan ZTE Agribusiness (masing-masing 1 halaman). Modul laporan ini berdasarkan tinjauan literatur dan 
mengandalkan informasi dari laporan perusahaan. 

Yihai Kerry (Wilmar China) & Wilmar International Limited 

Gambaran umum. Wilmar International Limited adalah perusahaan agribisnis berbasis di Singapura yang 
bergerak di sektor budi daya sawit, penghancuran biji minyak, pemurnian minyak untuk konsumsi, gula, 
beras, dan tepung. Sebanyak 51 dari 101 refinery (dengan kapasitas lebih dari 28 juta ton minyak sawit 
dan soft oil) berada di Tiongkok. Merek andalan Wilmar, Arawana, menguasai 45 persen pangsa pasar 
minyak yang dapat dikonsumsi (minyak yang terbuat dari kedelai, biji rapa, jagung, bunga matahari, wijen, 
kacang tanah, dan kamelia) serta beras, tepung, susu bubuk kedelai, mi, dan biji-bijian campuran.61 Di akhir 
tahun keuangan 2018, volume penjualan Wilmar secara global adalah 24,3 juta ton minyak tropis (selain 
volume perkebunan), 37,2 juta ton biji minyak & biji-bijian, dan 11,7 juta ton gula. Pada tahun 2007, Wilmar 
bergabung dengan Kuok Group yang merupakan perusahaan minyak dan biji-bijian serta perkebunan 
sawit. Ekspansi ini menjadikan Wilmar Group sebagai perusahaan agribisnis terkemuka dan terintegrasi 
yang menyatukan perkebunan sawit Kuok Group di Malaysia Timur dan Indonesia dan perkebunan Wilmar 
di Indonesia, dan menggabungkan perusahaan biji-bijian & minyak yang berinvestasi di Tiongkok untuk 
mendirikan Yihai Kerry Group (Wilmar dan Kuok membentuk Wilmar China). ADM yang merupakan investor 
dan mitra bisnis Wilmar sejak lama memegang sejumlah besar saham di perusahaan ini. 

Wilmar International Ltd mendapatkan skor persentase 83% dari Sustainability Policy Transparency Toolkit 
(SPOTT) dan menempati peringkat ke-7 dari 70 perusahaan yang dinilai oleh SPOTT. Saat ini tidak ada 
penilaian yang dilakukan SPOTT untuk Yihai Kerry (Wilmar China).62 

Unit Bisnis di Indonesia dan Tiongkok63 

• Indonesia: Unit terkait sawit: 34 PKS, 8 pabrik penghancur inti sawit (sebagian besar terdapat di 
Indonesia), 25 refinery, 4 pabrik oleokimia, 4 pabrik lemak khusus, dan 12 pabrik biosolar. Pendapatan 
7,56 miliar Dolar AS (sawit dan produk lainnya) di Asia Tenggara (termasuk Indonesia) pada Akhir Tahun 
Keuangan 2018, dengan aset tidak lancar sebesar 6,92 miliar pada Akhir Tahun Keuangan 2017.

• Tiongkok: 51 refinery, 10 pabrik oleokimia, 6 pabrik lemak khusus, dan 0 pabrik biosolar; dan melalui 
rekanan: 7 refinery, 2 pabrik oleokimia, 2 pabrik lemak khusus, dan 0 pabrik biosolar. Diperkirakan 
terdapat pangsa pasar sebesar 45% untuk produk berbasis sawit, di mana hal ini mencakup 1,5 juta 
ton minyak nabati, minyak goreng, dan lainnya; 1 juta ton lemak khusus; dan 0,5 juta ton oleokimia. 
Pendapatan 24,99 miliar Dolar AS pada Akhir Tahun Keuangan 2018 (sawit dan produk lainnya), aset tidak 
lancar 6,90 miliar pada Akhir Tahun Keuangan 2017. 

Penawaran Umum Perdana (IPO) Wilmar menunggu kapitalisasi pasar (market capitalisation) sebesar  
12-13 miliar Dolar AS. Menurut berita bisnis,64 pencatatan Wilmar China di Bursa Saham Shanghai diprediksi 
terjadi pada triwulan IV tahun 2019. Sebagai produsen minyak nabati dan bahan makanan terbesar yang 
terdaftar di bursa efek, perusahaan ini mungkin memiliki kapitalisasi pasar sebesar 12-13 miliar Dolar AS 
pada saat IPO. Wilmar memiliki merek ‘Arawana’ di Tiongkok, merek produk rumah tangga premium terkenal 

60 Mengingat ukuran dan kompleksitasnya, Wilmar dan COFCO menjamin gambaran yang lebih panjang.  
61 https://www.agriculture.com/markets/newswire/factbox-wilmars-operations-in-china 
62 Data per November 2018. https://www.spott.org/palm-oil/, diakses 17 Oktober 2019. 
63 Segmen bisnis global, dalam Laporan Keberlanjutan Wilmar International 2018. Minyak Tropis: 24,3 juta ton, pendapatan 17,06 miliar 

Dolar AS (dari perkebunan, manufaktur & perdagangan minyak sawit dan laurat di lebih dari 50 negara). Biji minyak & Biji-bijian: 
31,2 juta ton, pendapatan 15,69 miliar Dolar AS yang berasal dari manufaktur (pabrik penghancur kedelai terkemuka di Tiongkok dan 
salah satu pabrik tepung terbesar di dunia), serta minyak yang dapat dikonsumsi konsumen dalam kemasan 6,0 juta ton, 6,79 miliar 
Dolar AS. Gula: 11,7 juta ton, pendapatan 4,01 miliar Dolar AS. Lainnya (Pupuk & Pengiriman): Pendapatan 2,30 miliar Dolar AS.  

64 https://sbr.com.sg/agribusiness/news/wilmars-china-unit-set-12-13b-market-cap-upon-shanghai-ipo-analyst

https://www.agriculture.com/markets/newswire/factbox-wilmars-operations-in-china
https://www.spott.org/palm-oil/
https://sbr.com.sg/agribusiness/news/wilmars-china-unit-set-12-13b-market-cap-upon-shanghai-ipo-analyst
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seperti minyak goreng, beras kemasan konsumen, tepung, dan mi kering kemasan. Pangsa pasar minyak 
untuk konsumsi dalam kemasan yang dimiliki Wilmar diperkirakan 45%, termasuk minyak nabati dan sawit. 

Yihai Kerry telah menginvestasikan lebih dari 30 miliar Yuan (4,4 miliar Dolar AS) di Tiongkok. Perusahaan 
ini mempekerjakan 27.000 karyawan dengan lebih dari 70 basis produksi di 26 provinsi dan 100 entitas 
perusahaan. Merek konsumen Yihai Kerry antara lain ‘Arawana’, ‘Olivoila’, ‘Orchid’, ‘Wonder Farm’, ‘Neptune’, 
‘Fengyuan’, ‘Golden Delicious’, ‘Reyland’, ‘Jiejin 100’, dll. Produknya meliputi minyak untuk konsumsi dalam 
kemasan kecil, beras, tepung, mi kering halus, bihun, susu kedelai, biji-bijian dan minyak khusus untuk 
industri katering, bahan baku dan pelengkap makanan, serta oleokimia. Semua produk tersebut dijual 
melalui jaringan distribusinya yang luas. Yihai Kerry menyatakan bahwa perusahaan ini berfokus pada 
“gandum dan produk minyak yang lebih bernutrisi, sehat, dan aman.” 

Peta fasilitas 

Catatan: 51 refinery, 10 pabrik oleokimia, 6 pabrik lemak khusus. Setengah (14 juta ton) dari kapasitas pengolahan pemurnian global Wilmar 
(lebih dari 28 juta ton minyak sawit dan soft oil) berada di Tiongkok. 

Sumber: Situs web perusahaan Wilmar, diakses pada 23 Juni 2019; perkiraan penulis berdasarkan informasi perusahaan. 

Inisiatif keberlanjutan, secara global: a) Ketertelusuran. Sebesar 96% dapat dilacak ke PKS. Wilmar (dan 
lainnya) melacak arus pasokan dari pelabuhan dan refinery lalu kembali ke sumber minyak sawit. Hal ini 
dilakukan untuk memetakan basis pasoknya, mengevaluasi kinerja pemasok terhadap Kebijakan NDPE, dan 
melibatkan pemasok terkait masalah yang muncul. b) RSPO. Sebesar 76% areal tanam telah bersertifikat 
RSPO, dan minyak sawit bersertifikat RSPO yang dihasilkan adalah sekitar 681.000 ton. Wilmar melaporkan 
volume bersertifikat RSPO yang ditangani/diperdagangkan/diolah secara global untuk tahun 2017 dan 
produk-produk sebagai berikut: minyak yang sudah dimurnikan/CPO (770.110 ton), PKO (140.644 ton), PKE 
(140.071 ton), produk turunan dan fraksi sawit (2.411 ton). c) China Sustainable Palm Oil Alliance. d) Lainnya - 
3 PKS di Australia bersertifikat Bonsucro.   
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COFCO 

Gambaran umum. COFCO, importir teratas biji-bijian yang juga merupakan BUMN Tiongkok ini memimpin 
dorongan kebijakannya untuk mengimpor pakan biji-bijian. BUMN ini telah bertransformasi menjadi 
pedagang agrikultur dan agribisnis internasional. COFCO berencana mengalokasikan 10 miliar Dolar AS ke 
dalam kesepakatan luar negeri pada tahun 2015 dan menetapkan target untuk meningkatkan kapasitas 
pengolahannya menjadi 77 juta ton/tahun dari yang tadinya hanya 50 juta per tahun pada tahun 2012. 
Sebagian dari kapasitas tersebut dimiliki dalam usaha patungan (joint venture) dengan beberapa grup 
dagang internasional (termasuk Yihai Kerry) yang akan menjadi saingan usahanya. Dengan membeli Nidera, 
Noble, dan lainnya, COFCO menjadi “pesaing yang kredibel, (sementara) birokrat Tiongkok dan pedagang 
biji-bijian internasional memiliki hubungan yang kurang harmonis dan menimbulkan kekhawatiran bahwa 
mereka akan bersaing secara berlebihan dalam menentukan harga.”65 

Unit COFCO mencakup COFCO International, COFCO Trading, COFCO Grains & Cereals, COFCO Oils & Oilseeds, 
COFCO Biochemical, COFCO Feed, COFCO Sugar, Chinatex, COFCO Engineering Technology, COFCO Wines 
& Spirits, COFCO Coca-Cola, COFCO Meat, China Tea, Mengniu Dairy, Womai.COM, CPMC, COFCO Capital, 
GRANDJOY, dan COFCO NHRI. 

COFCO International berfokus untuk menjadi yang terdepan dalam rantai pasok biji-bijian, minyak nabati, 
dan gula di dunia, dengan aset di benua Amerika, Eropa, dan Asia-Pasifik. Dengan 12.000 karyawan di 35 
negara, COFCO International melakukan perdagangan dengan lebih dari 50 negara agar pasar Tiongkok 
dapat terus berkembang. Pemegang saham COFCO International adalah COFCO, China Investment 
Corporation, Hopu, Temasek, IFC, dan Standard Chartered Bank. COFCO International memiliki pendapatan 
sebesar 34 miliar Dolar AS, 105 juta ton perputaran aset (turnover), 33 juta ton kapasitas pelabuhan, 26 juta 
ton kapasitas pengolahan, 2,7 juta ton kapasitas penyimpanan darat, di mana 60% dari aset globalnya berada 
di kawasan ekspor nomor satu dunia, yaitu Amerika Selatan.66 

Saat ini tidak ada penilaian keberlanjutan SPOTT untuk COFCO.67 

Unit Bisnis di Indonesia dan Tiongkok 

• Indonesia: COFCO tidak mengoperasikan perkebunan atau PKS manapun. Dengan satu refinery yang 
dimilikinya di India, peran COFCO dalam rantai nilai minyak sawit adalah sebagai pedagang dan 
perusahaan pemurnian sawit yang melayani pasar Tiongkok dan India.68 

• Tiongkok: Terdapat 30 fasilitas manufaktur pada manajemen COFCO Oils & Oilseeds, dengan kapasitas 
pengolahan biji minyak mencapai 21,8 juta ton dan dilengkapi kapasitas pemurnian minyak sebesar 6 
juta ton dan kapasitas pengisian hingga 5 juta ton, sehingga menempatkannya pada peringkat pertama 
di Asia. Penjualan tahunan COFCO untuk minyak curah, minyak kemasan, makanan, dan minyak khusus 
mencapai 15,7 juta ton. COFCO Oils & Oilseeds merupakan pemasok utama minyak untuk konsumsi 
merek Fortune dan pemilik berbagai merek terkenal lainnya seperti Fourseas, Fuzhanggui, Sihai, 
Xiyingying, Guhua dan lain-lain.69 Diperkirakan bahwa 25% pangsa pasar ditujukan untuk produk berbasis 
sawit.   

65 https://www.ft.com/content/978dae32-a452-11e3-b915-00144feab7de  
66 Situs web COFCO International, Juni 2019. 
67 Data per November 2018. https://www.spott.org/palm-oil/, diakses pada 17 Oktober 2019 
68 Laporan Keberlanjutan COFCO International 2018. 
69 http://www.cofco.com/en/BrandProduct/COFCOOils/  

https://www.ft.com/content/978dae32-a452-11e3-b915-00144feab7de
https://www.spott.org/palm-oil/
http://www.cofco.com/en/BrandProduct/COFCOOils/
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Peta fasilitas 

Catatan: 30 fasilitas. Kapasitas pabrik pengolahan sawit sebesar 15,7 juta ton, kapasitas refinery 5,7 juta ton. Pada tahun 2018, penjualan 
bungkil biji minyak dan minyak nabati masing-masing mencapai 9,7 juta ton dan 5,7 juta ton. 

Sumber: Laporan Tahunan China Agri-Industries Holdings Limited (COFCO) 2018 

Inisiatif keberlanjutan, secara global: a) COFCO Corporation (China Agri-Industries Holdings Limited) 
yang merupakan anggota RSPO melaporkan total volume semua minyak sawit dan produk minyak sawit 
yang ditangani/diperdagangkan/diolah tahun 2017, yakni 210.000 ton dan tonase minyak sawit yang sudah 
dimurnikan/CPO bersertifikat RSPO sebesar 6.000 ton; b) Laporan Keberlanjutan 2018 COFCO menyatakan 
bahwa COFCO bersiap untuk meluncurkan Kebijakan Sumber Minyak Sawit Lestari pada tahun 2019. Bersama 
Proforest, COFCO juga akan membangun profil keberlanjutan untuk seluruh pemasok langsung, sehingga 
dapat melacak minyak sawit hingga ke tingkat PKS. Berdasarkan informasi ini, analisis lingkungan dan sosial 
dari basis pasok akan mengidentifikasi lokasi potensial (hotspot) untuk pelibatan pemasok dan tindakan 
perbaikan. Integrity Hotline global tersedia bagi para pemangku kepentingan untuk mengajukan keluhan 
terkait keberlanjutan rantai pasok minyak sawit; c) China Sustainable Palm Oil Alliance; d) Inisiatif PBB - UN 
Global Compact, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030; 
e) Lainnya - Pedoman Perilaku Pemasok COFCO, Kebijakan Pengadaan Kedelai Lestari COFCO (bekerja sama 
dengan Nature Conservancy dan WWF), Better Cotton Initiative (BCI), beberapa program sertifikasi dan 
verifikasi kopi lestari (termasuk Fair Trade, USDA Organic, 4C, Utz, Rainforest Alliance), Standar Kinerja IFC. 

Fasilitas pengolahan biji minyak

Fasilitas pengolahan dan perdagangan beras

Fasilitas pengolahan gandum

Bahan pembuatan bir
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Tianjin Julong 

Gambaran umum.

Tianjin Julong Group didirikan pada tahun 1993 di Tiongkok. Grup ini memiliki perkebunan sawit di 
Indonesia, serta terlibat dalam budi daya, pengolahan, produksi, dan perdagangan sawit. Di Tiongkok, 
merek ‘Holiday’ menawarkan campuran minyak sawit dan zaitun, campuran sawit dan gandum, serta minyak 
campuran. 

Tianjin Julong menerima nilai persentase 0,4% dari pengukuran keberlanjutan SPOTT dan peringkat ke-70 
dari 70 perusahaan yang dinilai oleh SPOTT.70 

Sawit di Indonesia:71 

• Situs web Julong Indonesia menjelaskan bahwa grup ini mengembangkan perkebunan sawit pada tahun 
2006 dan menyokong pabrik penghancur pendukung (PKS) pada tahun 2011 di Kalimantan. Sejauh ini, 
Julong telah mengembangkan perkebunan seluas 50.000 hektar, dan terdapat lahan cadangan seluas 
140.000 hektar. Julong beroperasi di Pulau Kalimantan dan Sumatera, dengan estate yang tersebar di 
Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Sumatera 
Selatan. 

• Grup ini memiliki lebih dari 40 perusahaan di Indonesia yang bekerja sama dalam penanaman sawit 
dengan total areal 10.000 hektar, sehingga memberikan manfaat bagi lebih dari 5.000 keluarga dan 
20.000 orang masyarakat setempat. 

• PKS pertamanya yang mulai berproduksi pada bulan Januari 2011 benar-benar merupakan PKS pertama 
yang dimiliki Tiongkok. 

• Dengan 60.000 hektar lahan sawit, estate Julong dan perusahaan yang bekerja sama dengannya mampu 
memproduksi lebih dari 200.000 ton minyak sawit setiap tahun (dengan asumsi 3,5 ton CPO per hektar). 

Sawit di Tiongkok72 -- “Perusahaan yang memimpin di sektor industri minyak sawit Tiongkok sekaligus 
pengolah minyak sawit pertama di dunia yang akan menerima sertifikat ‘Green Food’ ini menguasai pangsa 
pasar minyak sawit tertinggi di Tiongkok. Julong juga merupakan satu dari ’20 Perusahaan Kompetitif 
Tertinggi Dunia‘ pada periode 2011-2012. Pada tahun 2012, pendapatan operasinya mencapai 20 juta Yuan 
(2,9 juta Dolar AS).” 

Inisiatif dan persoalan keberlanjutan 

• Tianjin Julong Group bukan merupakan anggota RSPO. Keanggotaan perusahaan ini ditangguhkan 
pada akhir tahun 2017 (karena tidak menyerahkan laporan ACOP selama dua tahun berturut-
turut, dan perusahaan yang keanggotaannya ditangguhkan memiliki waktu beberapa bulan untuk 
memperbarui laporannya).73 Tianjin Julong tidak lagi menjadi anggota RSPO sejak tanggal 24 Mei 201974, 
(keanggotaannya dicabut pada bulan Oktober 2017). Julong menjadi anggota di bawah bendera Tianjin 
Julong Trade Co.,Ltd untuk kategori Pengolah dan/atau Pedagang Minyak Sawit di Tiongkok. Di saat 
yang sama, anak perusahaan Julong Group dilaporkan melalui sistem Pengaduan RSPO, tetapi kasusnya 
dihentikan karena tidak ada pengaduan resmi.75 

70 Data per November 2018. https://www.spott.org/palm-oil/, diakses pada 17 Oktober 2019 
71 https://julongindonesia.com/about.html 
72 http://www.julongchina.com/en/  
73 https://www.marketscreener.com/news/RSPO-Roundtable-on-Sustainable-Palm-Oil-Suspension-and-Termination-due-to-non-

submission-of-ACOP-r--25133466/  
74 https://rspo.org/members diakses pada 24 Mei 2019. 
75 “Supply Chain PT Rezeki Kencana (anak perusahaan Julong Group) yang menajdi pemasok Wilmar International. Link-Ar Borneo pada 

30 April 2017 menduga bahwa PT Rezeki Kencana melanggar P&C RSPO karena melakukan: i. pengembangan lahan yang dimiliki 
Serikat Tani Darat Jaya dari Desa Kampung Baru tanpa FPIC yang baik (perampasan lahan); ii. kriminalisasi dan mengintimidasi 
masyarakat setempat. Status: Kotak A. pengaduan diterima. Pembaruan status, 24 Agustus 2017 – Perusahaan menjelaskan bahwa 
pengaduan tidak diajukan secara resmi kepada pihaknya, sehingga perusahaan tidak memiliki yurisdiksi apa pun untuk mendekati 
pelapor. Sekretariat akan secara resmi menutup kasus ini.” https://rspo.org/publications/download/680014ecc9200bc 

https://www.spott.org/palm-oil/
https://julongindonesia.com/about.html
http://www.julongchina.com/en/
https://www.marketscreener.com/news/RSPO-Roundtable-on-Sustainable-Palm-Oil-Suspension-and-Termination-due-to-non-submission-of-ACOP-r--25133466/
https://www.marketscreener.com/news/RSPO-Roundtable-on-Sustainable-Palm-Oil-Suspension-and-Termination-due-to-non-submission-of-ACOP-r--25133466/
https://rspo.org/members
https://rspo.org/publications/download/680014ecc9200bc
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• Pada bulan Mei 2017, UNDP menerbitkan ‘Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tiongkok di Luar Negeri 
2017‘ pada Forum KTT ’Belt and Road’. Kasus Julong Group dan praktik pembangunan berkelanjutan 
oleh 18 perusahaan Tiongkok, termasuk PetroChina, Huawei, dan Hainan Airlines juga dibahas dalam 
laporan ini.76 

ZTE Agribusiness 

Gambaran umum

Zonergy adalah perusahaan Tiongkok yang beroperasi di bidang energi dan mengembangkan fotovoltaik 
(PV) surya, komputasi awan ramah lingkungan, energi biomassa, dan bisnis sawit di luar negeri. Perusahaan 
ini didirikan pada tahun 2007 bersama ZTE yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Tiongkok 
sebagai pemegang saham utama. Perusahaan afiliasi Zonergy meliputi ZTE Energy Company Limited, ZTE 
Energy (Tianjin) Company Limited, ZTE Agribusiness Congo SPRL, PT ZTE Agribusiness Indonesia, ZTE Energy 
(Inner Mongolia) Company Limited, dan ZTE Energy Company Limited Shenzhen Branch. Proyek-proyek besar 
Zonergy berada di Pakistan, meliputi jasa teknik, pengadaan, dan konstruksi (EPC). 

Saat ini tidak ada penilaian keberlanjutan SPOTT untuk Zonergy/ZTE Agribusiness.77 

Sawit di Indonesia 

• Pada bulan Desember 2018, Zonergy ZTE melaporkan bahwa ZTE Energy Palm Park di Provinsi Kalimantan 
Tengah mengoperasikan estate dan PKS seluas 8.000 hektar, serta bank tanah seluas 150.000 hektar di 
Papua. Hingga tahun 2014,78 PT ZTE Agribusiness Indonesia telah mengelola lahan seluas 32.000 hektar 
lahan di Sambas (Kalimantan Barat) dan 15.000 hektar areal tanam di Kotawaringin Timur (Kalimantan 
Tengah). PT ZTE Agribusiness Indonesia telah mengakuisisi estate yang dimiliki oleh tiga perusahaan di 
Sambas, yakni PT Ranawastu Kencana, PT Karya Boga Mitra, dan PT Karya Boga Kusuma Syamsir dengan 
areal tanam seluas 10.000 hektar. 

• ZTE Agribusiness memiliki satu PKS dengan kapasitas 60 ton TBS per jam di Sambas, Kalimantan Barat. 
Untuk wilayah Sampit di Kalimantan Tengah, lahan seluas 5.000 dari 7.000 hektar yang dimilikinya telah 
ditanami oleh estate PT Sinar Citra Cemerlang. Di Sampit, perusahaan ini berencana membangun PKS 
berkapasitas 45 ton TBS per jam pada tahun 2015, yang memerlukan pembiayaan sebesar Rp120 miliar. 

• Pada tahun 2014, perusahaan ini menargetkan 50.000 hektar untuk tahun 2015 dan 100.000 hektar untuk 
tahun 2020. Rencana investasinya mencapai 1 miliar Dolar AS, di mana kegiatan ini telah mengeluarkan 
100 juta Dolar AS. 

• Dengan adanya 30.00079 hingga 50.000 hektar kebun sawit, ZTE mampu memproduksi hingga 175.000 
ton minyak sawit setiap tahun (dengan asumsi 3,5 ton CPO per hektar). 

Sawit di Tiongkok: ZTE Agribusiness tidak memiliki bisnis sawit di Tiongkok.80 

Inisiatif dan persoalan keberlanjutan: ZTE Agribusiness, investor Tiongkok terpenting kedua di sektor 
minyak sawit Indonesia, juga bukan anggota RSPO. 

76 http://www.lswz.gov.cn/html/zt/qglscy/2018-06/14/content_237036.shtml  
77 Data per November 2018. https://www.spott.org/palm-oil/, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 
78 https://sawitindonesia.com/2020-zte-agribusiness-targetkan-kelola-lahan-sawit-100-ribu-ha/  
79 http://www.zonergy.com/area5/i=29&comContentId=29.html  
80 http://www.zonergy.com/en_about/i=38&comContentId=38.html  

http://www.lswz.gov.cn/html/zt/qglscy/2018-06/14/content_237036.shtml
https://www.spott.org/palm-oil/
https://sawitindonesia.com/2020-zte-agribusiness-targetkan-kelola-lahan-sawit-100-ribu-ha/
http://www.zonergy.com/area5/i=29&comContentId=29.html
http://www.zonergy.com/en_about/i=38&comContentId=38.html
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Referensi

Sumber utama telah dicatat pada bagian laporan Metodologi & Data, dan referensi ditulis sebagai catatan 
kaki pada badan utama laporan. 

Lampiran A1: Informasi Ketertelusuran Wilmar pada Produk Sawit dan Laurat 

Mengingat Wilmar memiliki sekitar 45% pangsa pasar produk sawit (dan lainnya) Tiongkok, maka 
laporan perusahaan ini merupakan titik referensi awal. Di bawah ini, kami meninjau informasi mengenai 
ketertelusuran Wilmar, khususnya di Tiongkok. Temuan utama81: 

A. Laporan Wilmar mengenai 13 refinery di Indonesia. 

B. Meskipun tingkat ketertelusuran unit pengolahan Wilmar di Indonesia (khususnya di Dumai-Sumatera) 
lebih rendah dari pada di Malaysia (Semenanjung, Sarawak), Wilmar terus mengembangkan upaya untuk 
‘dapat ditelusuri hingga ke perkebunan’ yang semakin jelas dengan capaian 10-40%. 

C. Wilmar melaporkan bisnis lemak khusus dan oleokimianya di Tiongkok; total 10 badan usaha 
(sepersepuluh dari dari 70-100 fasilitas produksi dan/atau badan usahanya di semua lini usaha). 

D. Wilmar memiliki 6 refinery untuk pembuatan lemak khusus, dengan 6 fasilitas penanganan sawit 
dan 4 fasilitas pengolahan laurat/minyak inti sawit. Selain itu, Wilmar juga memiliki 4 refinery untuk 
memproduksi oleokimia dengan menggunakan kedua jenis bahan baku tersebut, yakni sawit dan laurat. 

E. Wilmar memiliki tingkat ketertelusuran laurat (minyak inti sawit) untuk produk lemak khusus (hampir 
100%) yang lebih tinggi daripada sawit (stearin) (60-90%). Sementara itu, tingkat ketertelusuran 
oleokimianya adalah sekitar 70-80%, dan tingkat ketertelusuran laurat-oleokimia sangat  bervariasi, yakni 
antara 30-100%. 

F. Saat ini, Wilmar tidak lagi memberikan informasi ketertelusuran untuk produk inti yang sudah 
dimurnikan, mis. fraksi olein dan stearin. Beberapa produk ini digunakan untuk pembuatan lemak 
khusus dan oleokimia, sedangkan sisanya digunakan untuk minyak masak, minyak goreng, dan yang 
terakhir diolah menjadi biosolar (jika harganya sesuai) dan banyak lagi.82 

G. Jika refinery Wilmar menangani kira-kira setengah dari jumlah impor sawit Tiongkok (3 juta ton per 
tahun), lemak khusus berkontribusi lebih dari satu juta ton, dan oleokimia sekitar setengah juta ton 
(berdasarkan data ketertelusuran yang dilaporkan Wilmar), maka kemungkinan setengah dari volume 
yang dihasilkan Wilmar sudah tercakup dalam pelaporan Tiongkok. Kami juga dapat menyimpulkan 
bahwa 1,5 juta ton minyak sawit Wilmar digunakan untuk bahan baku minyak masakan, minyak goreng, 
dan penggunaan lainnya. 

81 Statistik Nasional Ketertelusuran Wilmar Triwulan 1 2019 dan analisis penulis. 
82 Untuk informasi mengenai sektor olein, lih. Lampiran A2 mengenai gudang pengiriman yang ditunjuk Dalian Commodity Exchange 

(DCE) untuk olein minyak sawit RBD bagi 20 pelaku usaha kuncinya. 



Secara keseluruhan, terdapat 10,34 juta metrik ton (MT) minyak sawit mentah (CPO) dan 1,35 juta 
MT minyak inti sawit (PKO) yang berasal dari refinery di Indonesia, yang dapat ditelusuri setidaknya 
hingga level PKS. 

Secara keseluruhan, terdapat 0,98 juta MT produk sawit dan 
0,02 juta produk laurat yang memasuki refinery yang disebutkan 
di atas di Tiongkok, yang dapat ditelusuri setidaknya hingga 
level PKS. 

Secara keseluruhan, terdapat 0,33 juta MT produk sawit dan 
0,04 juta produk laurat yang memasuki refinery yang disebutkan di 
atas di Tiongkok, yang dapat ditelusuri setidaknya hingga  
level PKS.
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Laporan ketertelusuran Wilmar untuk sawit dan laurat di Indonesia dan Tiongkok 
Sumber: Statistik Nasional Ketertelusuran Wilmar Triwulan 1, 2019. 
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Lampiran A2:  Gudang Pengiriman83 yang ditunjuk DCE (Depot Minyak, Gudang, dan Gudang Pabrik) 
untuk RBD olein

No. Nama Alamat Kode 
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Kapasitas 
Kontrak 

(MT)

1 Taizhou 
Guochuan Port 
Co., Ltd.

45 West 
Tongjiang 
Rd., Taixing 
Economic 
Development 
Zone, Jiangsu 
Province

225404 Li Long 0523-8787 1657

0523-8767 129 (F)

13812490696

Depot

Minyak

Tidak 50 10000

2 Wilmar 
(Shanghai) 
Biotechnology 
Research and 
Development 
Center Co., Ltd.

118 Gaodong 
Rd., Pudong 
New Area 
Shanghai

200137 Ren Zhe 021-31197013

021-6846790 (F)

18621681299

Depot

Minyak

Tidak 50 10000

3 Jinguang Food 1 North 
Huanghe Rd., 
Beilun District, 
Ningbo, 
Zhejiang 
Province

315800 Zhang 
Yun

0574-86886932

0574-
86886931 (F)

13906693639

Depot

Minyak

Tidak 50 10000

4 COFCO Xinsha 
Grains & Oils 
industries 
(Dongguan) 
Co., Ltd.

Xinsha Port 
Industrial 
Zone, Mayong 
Town, 
Dongguan, 
Guangdong 
Province

523147 Chen 
Sulan

0769-81257476

13928922223

0769-88236050 
(F)

Depot

Minyak

Ya 0 30000

5 Sinograin 
Oils Industry 
(Dongguan) 
Co., Ltd.

Xinsha Port 
Industrial 
Zone, Mayong 
Town, 
Dongguan, 
Guangdong 
Province

523147 Jiang 
Baodong

0769-88236688-
1193

0769-88230288 
(F)

13829192702

Depot

Minyak

Ya 0 40000

6 Yihai 
(Guangzhou) 
Grains & Oils 
Industries Co., 
Ltd.

2 Dongjiang 
Avenue, 
Guangzhou 
Economic and 
Technological 
Development 
Zone

510730 Yu Ping 020-82208122

020-82089791 (p)

13826117915

Depot

Minyak

Ya 0 30000

83 http://www.dce.com.cn/DCE/resource/cms/2017/05/ZDCE%20Palm%20Oil%20FuturesTrading%20Manual.pdf  

http://www.dce.com.cn/DCE/resource/cms/2017/05/ZDCE%20Palm%20Oil%20FuturesTrading%20Manual.pdf
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7 Sinograin 
Zhenjiang 
Grains & Oils 
Co., Ltd.

Liangshan 
Village, 
Jianbi Town, 
Zhenjiang, 
Jiangsu 
Province

212008 Guo 
Hongfeng

Zhang Jie

0511-81996632/44

0511-81996630 (F)

15051116866

13861350613

Depot

Minyak

Tidak 50 20000

8 COFCO Eastsea 
Oils & Grains 
Industries 
(Zhangjiagang) 
Co., Ltd.

1 Donghai Rd., 
Jin’gang Town, 
Zhangjiagang, 
Jiangsu 
Province

215634 Wang 
Yinfang

0512-58389121

0512-58388235 (F)

13115110095

Area 
Gudang

Tidak 50 10000

9 Kerry Grains & 
Oils (Tanhin) 
Co., Ltd.

95 Jinbin 
Avenue, Tianjin 
Port Bonded 
Zone

300461 Liu 
Fuchun

022-66271665

022-66271167 (F)

13752718639

Depot

Minyak

Tidak 100 10000

10 Dongguan 
Cargil Grains & 
Oils Co., Ltd.

Xinsha Port 
Industrial 
Zone, Mayong 
Town, 
Dongguan, 
Guangdong 
Province

523147 Bao Yije 0769-82661731

0769-88239558 (F)

15622280377

Area 
Gudang

Ya 0 20000

11 Jiangsu River & 
Ocean Cereals 
and Oils Group 
Co., Ltd.

1 Baodao Rd., 
Jin’gang Town, 
Zhangjiagang, 
Jiangsu 
Province

215634 Xu Wen 025-84798199

02584799258 (F)

13906249916

Area 
Gudang

Tidak 50 20000

12 Cargil Grains & 
Oils (Nantong) 
Co., Ltd.

1 Tongxing 
Rd., Nantong 
Economic and 
Technological 
Development 
Zone, Jiangsu 
Province

226009 Zhou Bin 0513-85966703(O)

0513-85966703(F)

13811170634

Area 
Gudang

Tidak 50 20000

13 Chinatex Edible 
Oil (Tianjin) Co., 
Ltd.

68 Dongfang 
Avenue, 
Tanggu 
Bonded Zone, 
Tianjin

300461 Chen 
Jigou

He 
Jianpeng

022-
66272182276(O)

022-66272285(F)

13602186480

13752714481

Area 
Gudang

Tidak 100 40000

14 COFCO Excel 
Joy (Tianjin) 
Co., Ltd

510 Bohai 
No.40 Rd., 
Lin’gang 
Economic 
Zone, Binhai 
New Area, 
Tianjin

300452 Xu Li 022-25618208

022-25618209(F)

13602031376

Area 
Gudang

Tidak 100 30000

15 Sinograin Oils 
(Tianjin) Co., 
Ltd.

29 Haibin No.6 
Rd., Tianjin 
Port Free Trade 
Zone, Tianjin

300461 Li Ling 022-66275096(O)

022-66271975(F)

13820205822

Area 
Gudang

Tidak 100 20000

Catatan: Kapasitas kontrak mengacu pada kapasitas gudang minimum yang dijamin dalam perjanjian dan ditandatangani oleh gudang 
pengiriman dengan Bursa. Penyimpanan barang yang sebenarnya berdasarkan gudang pengiriman dapat melebihi kapasitas kontrak.
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Daftar Gudang Pengiriman yang Ditunjuk untuk RBD Palm Olein (Gudang Pabrik) DCE

No. Nama Alamat Kode 
Pos
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si 

Gu
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ng
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ng
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(D
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1 Tianjin 
Longwit 
Grains & Oils 
Industries Co., 
Ltd.

136 Haibin 
No.5 Rd., 
Tianjin Port 
Bonded Zone

300461 Yang 
Yuwei

022-25764808

022-25764725

13820819160

30000 2000 Tidak 100

2 East China 
Oils Industry 
(Taixing) Co., 
Ltd.

12 Yanjiang 
Rd., Taixing 
Economic and 
Technological 
Development 
Zone, Jiangsu 
Province

225404 Zhou 
Tao

0523-87679332

13852885897

0523-87679353

9000 600 Tidak 50

3 Yizheng 
Fangshun 
Grains & Oils 
Industries Co., 
Ltd.

3 Yougang 
Rd., Yizheng, 
Jiangsu 
Province

211900 Wen 
Ruifeng

0514-83299628

0514-83299605

13773360371

12000 800 Tidak 50

4 Jingjiang 
Longwit 
Grains & Oils 
Industries Co., 
Ltd.

68 Yue Huaidai, 
Anning Village, 
Xin’gang 
Industrial 
Park, Jingjiang 
Economic 
Development 
Zone, Jiangsu 
Province

214500 Yang 
Yuwei

0523-84228416

0523-84228422

13641570858

18000 1200 Tidak 50

5 Guangzhou 
Zhizhiyuan 
Grease 
Industry Co., 
Ltd.

Xin’an 
Industrial 
Park, West 
Wanhuan Rd., 
Wanqingsha 
Town, Nansha 
District, 
Guangzhou

511462 Ma 
Yixiang

020-87520888

020-85506263

1592216937

15000 1000 Ya 0
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Bagian 2 

Pendahuluan 

Bagian 2 ‘Laporan Akhir Minyak Sawit Lestari Indonesia-Tiongkok’ lebih mendalami persoalan gender terkait 
sawit, persoalan dan kesepakatan perdagangan Tiongkok, dan pembaruan terhadap data Trase tahun 2018. 
Periode studi ini dimulai dari bulan Januari hingga pertengahan Maret 2020. Bagian 2 ini ditambahkan untuk 
menanggapi input pada bagian 1. 

Metodologi dan Data 

Modul 1: Perspektif gender. 

Persoalan kesetaraan gender utama yang terkait dengan, sebagai contoh, perbedaan peran antara 
perempuan dan laki-laki di perkebunan sawit diidentifikasi melalui tinjauan dokumen terhadap laporan-
laporan terpilih. Selanjutnya, persoalan ini dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh perusahaan-
perusahaan perkebunan terpilih dalam masing-masing Laporan Keberlanjutannya untuk mengetahui 
bagaimana cara mereka mengatasi persoalan kesetaraan gender. Peringkat yang relevan dari SPOTT (2019) 
juga diambil sebagai data pelengkap. 

Modul 2: Kesepakatan dan persoalan yang ada dalam perdagangan dengan Tiongkok. 

Kajian pustaka dan wawancara dengan para ahli perdagangan digunakan untuk meninjau persoalan dan 
kesepakatan yang terkait dalam perdagangan dengan Tiongkok, termasuk potensi dampak yang dapat 
ditimbulkan oleh Belt & Road Initiative terhadap industri sawit Indonesia. 

Modul 3: Perkebunan besar dan hubungan bisnis dengan Tiongkok. 

Indikator terkait pendapatan dan aset di Tiongkok untuk grup perkebunan utama diperoleh dari laporan 
tahunan, situs web perusahaan, dan laporan keberlanjutan. Kemudian data tersebut dilengkapi dengan 
wawancara bersama ahli perkebunan dan perdagangan. 

Modul 4: Investasi tidak langsung dan aliran modal dari Tiongkok ke dalam industri sawit Indonesia. 

Data dari Forests and Finance (2019) diperoleh untuk memahami aliran investasi tidak langsung dari 
Tiongkok dalam industri sawit Indonesia. Selanjutnya, informasi ini akan diuraikan untuk menjelaskan 
pembiayaan yang diterima perusahaan perkebunan yang memiliki hubungan dengan Indonesia, terutama 
dari lembaga keuangan Tiongkok dan untuk komoditas minyak sawit. 

Modul 7: Premi RSPO dan faktor pendorongnya. 

Telah dilakukan analisis terhadap berbagai premi yang diberikan kepada Tiongkok, Uni Eropa, dan pembeli 
global lainnya dengan mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pedagang dan ahli 
untuk beberapa publikasi sebelumnya (lih. Pustaka) dan data dari pertengahan tahun 2019 dalam laporan 
utama studi ini. Ahli keberlanjutan, perdagangan, dan lainnya diwawancarai pada bulan Februari dan Maret 
2020 untuk adendum laporan ini. 

Modul 8: Risiko lingkungan dan sosial di kawasan-kawasan ekspor. 

Laporan internal Proforest (Proforest 2020a, Proforest 2020b) tentang risiko sosial dan lingkungan 
berdasarkan provinsi ditinjau dan dilengkapi dengan informasi relevan yang diperoleh dari beberapa tulisan 
akademis. Laporan-laporan ini ditinjau berdasarkan provinsi, dengan indikator kunci untuk ekspor sawit 
berdasarkan wilayah (Trase, 2020) dan berdasarkan wilayah produksi (dengan data dari Direktorat Jenderal 
Perkebunan Indonesia, 2018). 
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Modul 9: Data Trase. 

Data Trase tahun 2013/2014 dalam laporan utama tersebut diperbarui dengan data hingga tahun 2018 
dari Trase. Selain itu, dianalisis pula tinjauan terhadap volume tahun 2013 dan 2018 dari eksportir terakhir/
importir pertama Indonesia-Tiongkok teratas (dipilih berdasarkan volume tahun 2018). 

Modul 10: Temuan dan rekomendasi. 

Bagian ini merangkum temuan utama dari tujuh bagian Adendum Laporan ini sekaligus meninjau 
pertanyaan kunci mengenai minyak sawit lestari dalam kesepakatan perdagangan resmi dengan dua 
orang ahli sawit dan perdagangan Indonesia. Rekomendasi yang diberikan berfokus pada inisiatif sukarela 
dan disusun berdasarkan pengalaman penulis selama 12 tahun dalam mengamati dan menganalisis 
keberlanjutan sawit dengan berkonsultasi kepada beberapa ahli dari Proforest. 

Sumber data utama yang digunakan dalam laporan ini sebagian utama berasal dari sumber resmi dan 
tersedia secara publik, dan dilengkapi dengan wawancara bersama para ahli terpilih yang menguasai 
informasi arus perdagangan Indonesia-Tiongkok. Informasi dan sumber data yang digunakan dalam laporan 
ini adalah sebagai berikut. 

• Laporan perusahaan, terutama Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 

• Rangkaian data Forests & Finance 

• Rangkaian data Trase (berdasarkan konosemen, perdagangan volume ekuivalen minyak sawit). 

• Peringkat SPOTT 

• Wawancara tentang intelijen pasar (market intelligence), premi RSPO, dan persoalan perdagangan

• Referensi lainnya (lih. Pustaka) 

Jika ditemukan kemungkinan inkonsistensi dalam informasi mengenai cakupan volume, keuangan, dan 
indikator dari grup-grup perusahaan, maka data akan dibatasi. Kami menggunakan nama-nama grup yang 
memiliki beberapa perusahaan agar menjadi referensi yang lebih deskriptif dan mencakup berbagai hal (mis. 
RGE-Apical-Asian Agri). Lih. Tabel M1 untuk melihat perusahaan dan nama grup. 

Adendum laporan ini membangun gambaran tentang grup-grup utama yang terpilih (GAR-Sinar Mas, Musim 
Mas, RGE-Apical-Asian Agri, dan Wimar) dari berbagai rangkaian data. Ada kemungkinan bahwa penyusunan 
grup dalam rangkaian data Forests & Finance (ada beberapa pertanyaan mencolok tentang kesenjangan 
yang juga terdapat di dalamnya) dan Trase (konsolidasi grup berdasarkan penghitungan penulis) tidak 
mencakup grup-grup tersebut dengan sama persis, sehingga tentu akan terdapat ketidakpastian dalam 
analisis dan temuan yang ada, meskipun dilakukan upaya untuk memvalidasi melalui wawancara dengan 
ahli pasar. 
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Tabel M1. Grup perkebunan dan unit bisnisnya. 

Nama grup 
dalam laporan 
ini

Laporan 
Tahunan & 

Keberlanjutan

Nama grup 
dalam Forests 

& Finance

Nama grup dalam Trase  
(termasuk unit yang dimaksud)

GAR-Sinar Mas Golden Agri-
Resources Ltd

Sinar Mas Group Sinar Mas Agro Resources and Technology, Ivo Mas 
Tunggal, 

Binasawit Abadi Pratama, Purimas Sasmita, Sinar Meadow 
International Indonesia, Golden Agri International

Musim Mas Musim Mas Musim Mas Group Intibenua Perkasatama, Musim Mas, Wira Inno Mas, 
Megasurya

Mas, Sukajadi Sawit Mekar, Agro Makmur Raya, Inter-
Continental Oils & Fats

RGE-Apical-Asian 
Agri

Asian Agri Royal Golden 
Eagle Group

Riau Andalan Pulp & Paper, Kutai Refinery Nusantara, AAA 
Oils & Fats, April Far East Malaysia Sdn Bhd, Sari Dumai 
Sejati

Wilmar Wilmar 
International Ltd

Wilmar Group Multimas Nabati Sulawesi, Multimas Nabati Asahan, Wilmar 
Nabati Indonesia, Sukajadi Sawit Mekar, Wilmar

Best Industry 
Group

.. Best Group Berlian Eka Sakti Tangguh, Berkah Emas Sumber Terang, 
Batara Elok Semesta Terpadu

Genting 
Plantations

.. Genting Group -

Harita-Bumitama-
IOI

.. Harita Group -

Jardine-Astra

Agro

.. Jardine

Matheson Group

Tanjung Sarana Lestari, Kreasijaya Adhikarya

Jardine-Astra

Agro dengan KL 
Kepong

.. (tidak relevan, 
karena ini adalah 
usaha patungan)

Astra-KLK

KL Kepong-Batu

Kawan

.. Batu

Kawan Group

Steelindo Wahana Perkasa

Permata Hijau Nagamas Palmoil Lestari, Permata Hijau Palm Oleo, 
Permata Hijau Sawit, Nubika Jaya, Virgoz Oils and Fats

Salim-Indofood-
Indoagri

.. Salim Group Salim Ivomas Pratama

Sime Darby 
Plantations

.. .. Golden Hope Nusantara, Sime Darby

Surya Dumai- 
First Resources

.. Surya Dumai 
Group

Adhitya Serayakorita, First Resources

Tianjin Julong .. Tianjin Julong Singapore Julong International Investment

Catatan: Nama grup yang digunakan dalam laporan ini dimaksudkan agar menjadi referensi yang lebih deskriptif dan mencakup berbagai 
hal. ‘..’ tidak tercakup di dalamnya (karena tidak ada dalam grup inti yang ditinjau lebih rinci di bagian E3 adendum laporan ini). 
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Diagram dan Tabel 

Tabel E1a: Persoalan gender di perkebunan di Indonesia dan bagaimana cara perusahaan mengatasinya 

Tabel E1b: Indikator kunci dan perkebunan di Indonesia 

Tabel E3a: Indikator terkait pendapatan dan aset di Tiongkok untuk grup perkebunan utama 

Gambar E4a: Indikator pembiayaan dan perkebunan di Indonesia, tahun 2010-2019 

Gambar E7a: Indikator biaya (estate-petani) dan premi untuk RSPO dan ISCC 

Tabel E8a: Wilayah ekspor utama dan provinsi minyak sawit yang diberi peringkat terkait persoalan sosial 
dan tenaga kerja 

Tabel E8b: Wilayah ekspor utama dan provinsi minyak sawit yang diberi peringkat terkait persoalan 
lingkungan 

Gambar E8a: Provinsi di Indonesia diberi peringkat terkait persoalan sosial dan tenaga kerja 

Gambar E8b: Deforestasi di Indonesia diberi bobot dalam hal nilai keanekaragaman hayati 

Tabel E9a: Pelabuhan dan Pengekspor Utama Indonesia untuk Perdagangan Produk Sawit Tiongkok 

Tabel E9b: Pelabuhan dan Pengimpor Utama Tiongkok untuk Perdagangan Produk Sawit Tiongkok 

Gambar E9a: Pedagang Indonesia-Tiongkok teratas 

Gambar E9b: Wilayah asal perdagangan Indonesia-Tiongkok 

Gambar A2a: Peringkat SPOTT (masyarakat, lahan, & hak pekerja) untuk grup perkebunan terpilih, Oktober 
2019 

Gambar A3a: Pembiayaan oleh lembaga keuangan Tiongkok untuk lima grup perkebunan teratas, 2011-
2019 
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E1 Perspektif gender 

Bagian ini membahas keadaan terkini persoalan kesetaraan gender dalam produksi minyak sawit di 
Indonesia. Dilakukan perkiraan terhadap partisipasi tenaga kerja dalam grup perkebunan utama berdasarkan 
Laporan keberlanjutan atau laporan lainnya dari perusahaan, di mana laporan mengenai tenaga kerja oleh 
LSM dan literatur akademis yang terkait dijadikan referensi lebih lanjut. Selain itu, juga dibahas langkah 
selanjutnya untuk mencapai pendekatan yang lebih sensitif gender dan/atau transformatif. 

Laporan LSM dan literatur akademis menunjukkan adanya persoalan ketidaksetaraan gender yang signifikan 
dalam sektor sawit di Indonesia. Persoalan ini mencakup: (1a) status sebagian besar pekerja perempuan 
sebagai pekerja sementara dan pekerja harian lepas (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT); (1b) pekerja 
perempuan tidak menerima uang pensiun dan tunjangan lainnya, termasuk cuti haid dan melahirkan, salah 
satunya karena status mereka sebagai pekerja PKWT; (2) kurangnya perlindungan yang memadai bagi 
pekerja perempuan yang biasanya diberikan tugas pemeliharaan tanaman (misalnya menyemprot pestisida 
dan menebar pupuk tanpa sarana perlindungan yang memadai sehingga mereka terpapar bahan kimia 
berbahaya); dan (3) bantuan dari anggota keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak, yang tidak dibayar 
dalam produksi minyak sawit. 

Pada tahun 2016, laporan Amnesti International tentang persoalan ketenagakerjaan di perkebunan sawit 
Indonesia selaku penyedia minyak sawit bagi Wilmar International memberikan penjelasan lebih lanjut, 
yakni: (1) sebagian besar perempuan direkrut sebagai pekerja harian lepas, di mana mereka hanya memiliki 
sedikit atau tidak ada sama sekali peluang menjadi pekerja tetap. Oleh karena itu, mereka menjadi tidak 
dapat mengakses skema asuransi kesehatan dan pensiun serta lebih rentan terhadap terjadinya pelanggaran 
(contohnya pemecatan mendadak atau pemotongan upah sewenang-wenang karena tidak dapat mencapai 
target); (2) pekerja harian lepas tidak menerima cuti sakit dan hamil. Perempuan juga menghadapi hambatan 
dalam memperoleh cuti haid, di mana mereka harus membuktikannya secara medis melalui dokter yang 
sering kali adalah laki-laki; (3) ada beberapa perkebunan yang lalai memberikan peralatan keselamatan 
yang memadai bagi pekerja pemeliharaan tanaman; dan (4) banyak pekerja harian lepas yang terlibat 
dalam pekerjaan yang menuntut ketahanan fisik di unit pemeliharaan tanaman. Kebanyakan perempuan 
mengambil pekerjaan tambahan dengan membantu suaminya dalam pekerjaan panen setelah shift-nya 
selesai, tetapi mereka tidak menerima upah dari pekerjaan tambahan ini. 

Setelah itu, grup-grup perkebunan besar kemudian berupaya menanggapi (lih. tabel di bawah ini untuk 
persoalan utama dan tanggapannya). Kami meninjau laporan keberlanjutan terbaru dari grup perkebunan 
terpadu yang besar untuk mempelajari persoalan-persoalan utama. 
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Tabel E1a: Persoalan gender di perkebunan di Indonesia dan cara perusahaan mengatasinya 

Persoalan yang 
diidentifikasi 
melalui beberapa 
laporan terpilih

Laporan
Keberlanjutan
GAR-Sinar Mas 

2018

Laporan
Keberlanjutan

Musim Mas 2018

Laporan 
Keberlanjutan

RGE-Apical-Asian
Agri 2018

Laporan
Keberlanjutan
Wilmar 2018

Persoalan #1a - 
sebagian besar 
perempuan bekerja 
sebagai pekerja 
sementara dan harian 
lepas

Pekerja dengan status 
PKWT (waktu tertentu) 
yang berminat 
mendapatkan status 
Perjanjian Kerja 
Waktu Tidak Tertentu 
(PKWTT) harus 
memenuhi kriteria 
yang disyaratkan 
untuk pekerjaan 
tersebut.

Per Desember 2018, 
sebanyak 5% pekerja 
merupakan pekerja 
sementara dengan 
kontrak jangka 
pendek. Mereka 
berhak dijadikan 
pekerja tetap 
mengingat mereka 
telah bekerja selama 
tiga bulan dalam 
kontrak tersebut.

Data tidak tersedia Sejak bulan Desember 
2018, sebanyak 90,4% 
pekerja memiliki 
status PKWTT/tetap.

Persoalan #1b - 
pekerja perempuan 
tidak menerima 
uang pensiun dan 
tunjangan lain (mis. 
cuti haid dan hamil), 
salah satunya karena 
status kerja mereka 
sebagai pekerja 
sementara/lepas.

Pekerja tetap 
& keluarganya 
menerima layanan 
kesehatan gratis. 
Mereka juga 
mendapatkan tempat 
tinggal, bahan 
kebutuhan pokok, 
dan pendidikan gratis 
bagi anak-anaknya. 
Pekerja paruh waktu 
menerima layanan 
kesehatan gratis dan 
pendidikan gratis 
untuk anaknya di 
sekolah estate.

Pekerja sementara 
mendapatkan 
asuransi.

Pekerja perempuan 
diberikan cuti 
hamil yang dibayar. 
Disediakan pusat 
penitipan anak di 
dekat kompleks 
tempat tinggal bagi 
pekerja dengan anak 
prasekolah.

Di Kalimantan 
Tengah, di mana 
semua pekerja 
berstatus tetap, 
perempuan menerima 
tunjangan hamil. 
Pengajuan untuk cuti 
hamil dibuat lebih 
mudah dan tidak 
berbelit-belit. Semua 
tunjangan dan subsidi 
yang didapatkan 
perempuan sama 
dengan laki-laki.

Persoalan #2 
- Kesehatan & 
Keselamatan Kerja 
(K3) - perlengkapan 
pelindung yang 
memadai untuk 
pekerja perempuan

(yang sering kali diberi 
tugas pemeliharaan 
tanaman yang 
melibatkan pestisida 
dan pupuk, sehingga 
mereka terpapar 
bahan kimia 
berbahaya)

Diwajibkan 
mengenakan Alat 
Pelindung Diri (APD).

Pekerja yang 
terpapar potensi 
bahaya kesehatan 
dan keselamatan 
harus mengikuti 
pemeriksaan 
kesehatan khusus.

Diberlakukan 
persyaratan kebijakan 
dan dilakukan 
prosedur mengenai 
APD saat aplikasi 
pestisida.

Pekerja yang 
menangani bahan 
kimia harus mengikuti 
pelatihan rutin 
dan pemeriksaan 
kesehatan gratis.

Diwajibkan 
mengenakan APD.

Pekerja yang rutin 
terpapar bahan kimia 
harus mengikuti 
pemeriksaan 
kesehatan.

Pekerja menyusui 
tidak diperbolehkan 
bekerja di lingkungan 
yang melibatkan 
penggunaan bahan 
kimia.

Pekerja yang 
menangani bahan 
kimia diwajibkan 
mengikuti pelatihan 
rutin. APD wajib 
digunakan.

Diwajibkan untuk 
mandi setelah 
menjalankan shift; 
fasilitas shower 
disediakan di setiap 
lokasi.

Persoalan #3 - Bantuan 
kerja dari anggota 
keluarga yang tidak 
dibayar, termasuk 
perempuan dan anak-
anak.

Data tidak tersedia Data tidak tersedia Data tidak tersedia Data tidak tersedia

Catatan: APD = Alat Pelindung Diri. Sumber: Amnesty International (2016); Bissonnette (2013); CIFOR (2018); Elmhirst et al. (2017); ILO et al., 
(2019); Kinly (2015); Proforest (2020a, edaran internal). 
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Grup perusahaan perkebunan juga menyediakan data mengenai pekerja perempuan. Informasi ini disajikan 
dalam Tabel E1b di bawah ini. Temuan utama yang didapatkan dari informasi ini adalah: (1) pada umumnya, 
jumlah pekerja perempuan adalah sekitar seperempat dari tenaga kerja estate dan PKS; dan (2) di beberapa 
perusahaan, sebagian besar (75-92%) pekerja perempuan adalah pekerja berstatus sementara (PKWT). 
Berdasarkan keterangan Wilmar, GAR-Sinar Mas, dan Musim Mas, pekerja perempuan memilih pengaturan 
kerja yang lebih fleksibel agar dapat mengurus keluarga, sehingga sebagian besar dari mereka bukan 
merupakan pekerja tetap. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki tanggung jawab mengurus rumah 
tangga tak berbayar yang tidak proporsional (pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, perawatan bagi 
orang tua dan anggota keluarga yang sakit, dll.). 

Tabel E1b: Indikator kunci dan perkebunan di Indonesia 

Temuan utama GAR-Sinar Mas Musim Mas RGE-Apical-Asian 
Agri

Wilmar

Luas (ha) lahan 
dengan tanaman 
dewasa

475.000 (a) C. 108.552 (sekitar 
89% dari 121.968 
total areal tanam) (c)

105.231 (total areal 
perkebunan) (b)

196.756 (termasuk 
perkebunan tebu)

Jumlah pekerja 
(perkebunan, PKS, 
dll.)

102.303 (d) 20.902 22.630 34.673

Pekerja tetap  
(semua gender)

62.128 (61%) (d) 19.859 (95%) (d) 8.962 (40%) (d) 31.335 (90%; 100%

Kalimantan Tengah,

Sumatera & 
Kalimantan

Tengah sedang 
dalam tahap 
penghitungan)

Pekerja sementara  
(semua gender) 40.175 (39%) (d) 1.043 (5%) (d) 13.668 (60%) (d) 3.338 (10%) (d)

Jumlah pekerja 
perempuan 32.618 (d) 5.639 c. 6.325 8.725

Perempuan (hanya 
pekerja sementara) 16.387 (50%) data tidak tersedia c. 5.877 (c. 93%) data tidak tersedia

Perbedaan upah 
(rata-rata upah 
perempuan/laki-laki)

Pekerja (data tidak 
tersedia);

Staf (1,04); Tingkat 
manajemen 
menengah dan 
senior (1,03, 1,04)

data tidak tersedia data tidak tersedia data tidak tersedia

Kebijakan - Standar 
pekerja internasional 
(SPOTT) (e)

Deklarasi PBB 
tentang Hak Asasi 
Manusia, FPIC, RSPO

Deklarasi PBB 
tentang Hak Asasi 
Manusia, FPIC, RSPO

+

Pedoman Sukarela 
FAO PBB tentang 
Tata Kelola 
Kepenguasaan 
Lahan yang 
Bertanggung Jawab

Deklarasi PBB 
tentang Hak Asasi 
Manusia, FPIC, 
Prinsip dan Kriteria 
RSPO 2018

Deklarasi PBB 
tentang Hak Asasi 
Manusia, FPIC, 
Prinsip dan Kriteria 
RSPO 2018

+

Konvensi ILO
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Temuan utama GAR-Sinar Mas Musim Mas RGE-Apical-Asian 
Agri

Wilmar

Peringkat SPOTT 
untuk hak 
masyarakat, hak atas 
lahan, & hak pekerja 
(g) dan rata-rata dari 
6 persoalan gender

Kebijakan: 23/25 
(92%)

Praktik: 9,8/16 (61%)

dan

Gender: 83% (h)

Kebijakan: 20/25 
(80%)

Praktik: 9,3/16 (58%)

dan

Gender: 17% (h)

Kebijakan: 18/25 
(72%)

Praktik: 13,7/16 
(85%)

dan

Gender: 58% (h)

Kebijakan: 23/25 
(92%)

Praktik: 8,3/16 (52%)

dan

Gender: 83% (h)

Tata kelola 
- partisipasi 
perempuan 
dalam struktur 
pengambilan 
keputusan

Komite K3 pada 
setiap perkebunan 
atau PKS.

Komite 
Keberlanjutan, 
komite gender 
dengan serikat 
pekerja dan 
manajemen GAR.

Komite gender pada 
estate sawit.

Komite Keselamatan, 
Kesehatan, dan 
Kualitas Lingkungan 
(diketuai oleh 
jabatan tertinggi 
di perusahaan, 
bertemu setiap 
tiga bulan, melapor 
kepada Kementerian 
Ketenagakerjaan)

Komite kesetaraan 
gender, komite K3 
pada setiap unit 
pengelolaan, yakni 
PKS dan estate.

Komite Perempuan/
Gender

pada setiap estate; 
subkomite (kualitas) 
penitipan anak pada 
Komite Perempuan 
mulai ada di seluruh 
operasi Wilmar pada 
tahun 2019’

Program 
ketenagakerjaan 
dengan pihak 
eksternal

Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM), ILO, 
Nestle, Verite, Inisiatif 
Kelapa Sawit Lestari 
(Sustainable Palm Oil 
Initiative/SPOI)

Inisiatif Kehidupan 
Pedesaan yang Layak 
(Decent Rural Living 
Initiative/DRLI)

Serikat Pekerja 
Indonesia, Badan 
Kerja Sama 
Perusahaan 
Perkebunan 
Sumatera (BKSPPS)

Forum for the Future, 
Business for Social 
Responsibility (BSR), 
Verite

Catatan: K3 = Kesehatan dan Keselamatan Kerja; (a) Sejak tanggal 31 Maret 2019, (b) Dari Laporan Keberlanjutan RGE-Apical-Asian Agri tahun 
2018, (c) Dari Laporan Keberlanjutan Musim Mas tahun 2018, (d) Mencakup semua karyawan di semua tingkat, (e) Karena tidak seragamnya 
gaya pelaporan pernyataan perusahaan, kami menggunakan penilaian yang lebih terstandardisasi dari SPOTT, yang memberi peringkat 
perusahaan berdasarkan transparansi kebijakan, operasi, dan komitmennya terhadap praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola terbaik; 
pembaca dapat melihat laporan keberlanjutan perusahaan terkait untuk daftar yang lebih lengkap tentang standar pekerja yang diterapkan, 
(f ) P&C RSPO tahun 2018 yang bertujuan untuk menjamin perlindungan memadai dapat diberikan kepada pekerja dan keluarganya di 
perkebunan sesuai dengan standar internasional dan yang berlaku di tingkat daerah, seperti misalnya standar yang ditetapkan oleh ILOT dan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB, (g) Peringkat SPOTT diperuntukkan bagi hak masyarakat, hak atas lahan, dan hak pekerja; 
sebagian besar persoalan yang dinilai berdasarkan kategori ini berhubungan dengan hak pekerja, di mana dari 38 persoalan yang dinilai, 
25 di antaranya terkait dengan persoalan ketenagakerjaan dan enam persoalan terkait dengan perempuan/gender, (h) peringkat SPOTT 
diperuntukkan bagi organisasi, kebijakan, dan praktik perusahaan terkait persoalan yang berhubungan dengan gender. 

Ringkasan temuan: 

• Jumlah pekerja sementara (PKWT) di Wilmar dan Musim Mas cukup rendah (masing-masing 
9,6% dan 5%). Lebih dari setengah tenaga kerja sementara di GAR-Sinar Mas dan RGE-Apical-Asian 
Agri, di mana sebagian besar pekerja perempuan (masing-masing sekitar 75% dan 93%) berstatus 
PKWT. Menurut FAO (2019), terdapat norma dalam sektor pertanian Indonesia yang menyatakan bahwa 
perempuan cenderung bekerja sebagai pekerja yang tidak dibayar di sektor informal dan/atau terlibat 
dalam pekerjaan lepas/paruh waktu dibanding laki-laki. Pada umumnya, data tentang jumlah pekerja 
perempuan yang berstatus PKWT dan kesenjangan gaji berdasarkan gender tidaklah lengkap. 

• Tata kelola perempuan semakin membaik seiring dengan pembentukan komite hak-hak 
perempuan dan/atau kesetaraan gender di beberapa estate. Komite K3 juga lebih banyak bertugas 
untuk menegakkan protokol dan standar keselamatan. 

• Menurut SPOTT, terdapat empat perusahaan perkebunan yang telah melaporkan penerapan 
beberapa standar pekerja internasional. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan FPIC merupakan 
standar yang paling konsisten diterapkan. Beberapa perkebunan juga menerapkan standar pekerja 
lainnya, seperti misalnya Wilmar yang menerapkan Konvensi ILO. 
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• Menurut SPOTT, terdapat perbedaan dalam pemberian peringkat untuk kebijakan (yakni lebih 
tinggi) dan praktik (lebih rendah) dari standar pekerja. Dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan, 
peringkat yang ada berkisar dari 72% hingga 92%. Akan tetapi, peringkat untuk praktik kebijakan ini 
berkisar dari 52% hingga 61% dengan pengecualian 85% untuk RGE-Apical-Asian Agri. Jika dibaca 
lebih dalam, diketahui bahwa peringkat yang ada lebih berfokus pada pengungkapan data dibanding 
ukuran secara aktual. Walaupun peringkat RGE-Apical-Asian Agri lebih baik dalam hal transparansi data 
(dibanding perusahaan lainnya), 60% dari total pekerjanya adalah pekerja sementara (tidak lebih baik 
daripada beberapa perusahaan lainnya), dan 93%-nya adalah perempuan. 

• Dengan berfokus pada enam poin peringkat yang secara khusus mengacu pada gender (terkait 
pelibatan perempuan, upaya mengatasi penghalang dan menghilangkan diskriminasi dalam operasi 
yang dijalankan dan dengan semua pemasok; pelaporan persentase karyawan perempuan; dan gaji 
berdasarkan gender), rata-rata peringkat tersebut membuat Wilmar dan GAR-Sinar Mas berada pada 
posisi tertinggi, diikuti oleh RGE-Apical-Asian Agri dan Musim Mas (dengan lebih banyak poin ‘tidak 
ada jawaban’; lih. lebih lanjut di Lampiran 2). 
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E2 Persoalan dan kesepakatan perdagangan Tiongkok 

Persoalan dan kesepakatan perdagangan untuk Tiongkok terkait minyak sawit mencakup hubungan 
dengan impor kedelai untuk protein serta potensi dampak Belt & Road Initiative dan pengaruhnya terhadap 
kebijakan minyak sawit Indonesia. Kemudian kami juga melihat bagaimana impor minyak sawit (hasil 
pemurnian) Tiongkok diatur oleh standar NDPE, bukan RSPO. 

Belt & Road Initiative Tiongkok dan kaitannya dengan kebijakan Indonesia terkait minyak sawit 

• Kami mewawancarai dua ahli perdangangan senior yang berbasis di Jakarta. Ahli pertama sangat 
memahami sawit dan ekonomi politik yang lebih luas, sementara yang kedua merupakan seorang ahli  
Tiongkok-Indonesia pada sebuah organisasi wadah pemikir (think tank). Kami juga meninjau naskah 
terbaru dari wadah pemikir Pusat Studi Strategis dan Internasional (Centre for Strategic and International 
Studies/CSIS). 

• Ahli sawit dan ekonomi-politik. “BRI tertahan karena virus corona, dan terdapat perbedaan pendapat 
antarpembuat kebijakan, yakni para menteri. Ada beberapa yang dekat dengan Tiongkok dan beberapa 
yang tidak.” Hal ini menyangkut pembatasan lalu lintas udara, pariwisata, dan perdagangan selama masa 
pandemi dan lainnya. Dalam jangka lebih panjang, proyek utama untuk BRI di Indonesia adalah proyek 
kereta api kecepatan tinggi Jakarta-Bandung dan beberapa proyek di Sulawesi dan Nota Kesepahaman 
tahun 2019 dengan Tiongkok tentang kontrak proyek besar (Tarahita dan Rakhmat, 2019). Dalam hal 
minyak sawit, perlu diperhatikan bahwa Tiongkok meningkatkan volumenya pada tahun 2019 untuk 
menjadi pasar nomor satu bagi Indonesia (19% dari total ekspor) dan naik dari nomor tiga (setelah India 
dan Uni Eropa) dengan 6,1 juta ton CPO dan produk dari Indonesia, jauh lebih tinggi daripada India (5,1 
juta ton) dan Uni Eropa (5,7 juta ton). Akan tetapi peningkatan ini dikarenakan adanya alasan khusus 
pada tahun 2019 (perang dagang, flu babi). BRI lebih dari sekadar infrastruktur fisik, sedangkan persoalan 
perdagangan (seperti minyak sawit) adalah hal yang berbeda. Investasi BRI dalam infrastruktur juga tidak 
dikhususkan untuk minyak sawit. Akan tetapi kami dapat melihat kepentingan ekonomi kita menyatu. 
Baru-baru ini, terjadi ketegangan di Natuna/Laut Cina Selatan, tetapi hal tersebut mulai mereda. Kami 
berharap ketegangan ini tidak memengaruhi investasi dan perdagangan Tiongkok. Tiongkok menahan 
reaksinya atas ketegangan ini terhadap Indonesia, sedangkan Tiongkok bereaksi lebih kuat terhadap 
Filipina. Jadi, Indonesia berada dalam posisi istimewa dengan Tiongkok.” Selain itu, ia juga menyampaikan 
pada bulan Mei 2018, “Perdana Menteri Li Keqiang sepenuhnya setuju untuk meningkatkan ekspor 
minyak sawit [Indonesia] ke Tiongkok hingga 500.000 ton [per tahun]” (Sapiie, 2018). 

• Tulisan berjudul ‘Persepsi dan Kesiapan Indonesia menuju Belt and Road Initiative’ oleh CSIS Indonesia 
(2019) melaporkan bahwa BRI berfokus pada pembangunan dan keterhubungan infrastruktur, 
serta tiga provinsi yang telah dipilih oleh pemerintah pusat Indonesia sebagai tujuan utama bagi 
investasi BRI, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara, di mana (1) Sulawesi 
Utara memiliki, sebagai contoh, potensi untuk menjadi pusat pariwisata, terutama bagi yang ingin 
mengunjungi Indonesia bagian timur. Manado, ibukota provinsi ini, hanya sekitar lima jam dari Beijing, 
Chongqing, dan Chengdu dengan pesawat. Saat ini, yang masih kurang adalah infrastruktur pendukung; 
(2) Adapun untuk Sumatera Utara, wilayah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama 
sawit dan karet. Pada kenyataannya, pemerintah telah menetapkan Zona Ekonomi Spesial Sei Mangkei di 
dekat Medan yang secara spesifik diajukan untuk menjadi pusat industri berbasis sawit dan karet; dan (3) 
Kalimantan Utara kaya akan sumber daya alam, terutama mineral dan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga 
Air (PLTA). Walaupun Sumatera Utara adalah salah satu provinsi terkaya dalam hal sumber daya alamnya, 
wilayah ini masih relatif tertinggal. CSIS menyatakan bahwa investasi Tiongkok di bidang pertanian 
sangat rendah. 

• Ahli dalam wadah pemikir (think tank). Proyek utama BRI adalah infrastruktur untuk mendorong 
perdagangan dan investasi. Tiongkok menawarkan bahan bangunan yang perlu diangkut ke luar 
negeri (tujuan jangka pendek) guna memenuhi tujuan jangka panjangnya untuk perdagangan dan 
investasi. Minyak sawit adalah faktor penting, mengingat Indonesia adalah produsen dan importir 
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sawit terbesar. Beberapa proyek BRI dapat menguntungkan perdagangan minyak sawit, di mana hal 
ini adalah kesepakatan untuk proyek yang sedang dibahas, dan karena beberapa alasan kami belum 
dapat mengidentifikasi lokasinya secara spesifik. Menurut pembicaraan promosi (promotional talk), 
ini adalah kesepakatan business-to-business. Mereka mengatakannya untuk meminimalkan sentimen 
negatif terhadap Tiongkok yang sangat marak di Indonesia. Pada kenyataannya, proyek Tiongkok baru-
baru ini ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Indonesia, dan tidak oleh badan usaha swasta. Ini 
merupakan hubungan government-to-government. Akhir-akhir ini, Indonesia mengalami hubungan yang 
bermasalah dengan Uni Eropa. Seiring mendekatnya hubungan dengan Tiongkok, Indonesia melihat 
Tiongkok sebagai mitra alternatif, termasuk untuk minyak sawit. Di dalam negeri, terdapat banyak kritik 
karena Jokowi dianggap berpihak pada Investasi Langsung Luar Negeri (FDI) dan bukan pada Penanaman 
Modal dalam Negeri (PMDN), melalui omnibus law (untuk mendukung FDI) yang akan diberlakukan pada 
tahun 2020, dan kami masih menanti jadwalnya. 

Hubungan multilateral 

Beberapa contoh hubungan multilateral Indonesia dengan negara-negara besar: 

1. Indonesia-Amerika Serikat: Amerika Serikat adalah salah satu mitra dagang dan investor terbesar bagi 
Indonesia. Ekspor komoditas ke Amerika Serikat dan investasi dari Amerika Serikat sangat signifikan 
bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam panggilan telepon dengan Presiden Trump, Presiden Joko 
Widodo menyatakan bahwa Indonesia siap memperdalam hubungan saling menguntungkan dengan 
Amerika Serikat dan Amerika Serikat juga sangat tertarik untuk berinvestasi dalam bidang infrastruktur, 
pelabuhan, pertanian, dan lainnya di Indonesia. 

2. Indonesia-Jepang: Jepang telah membangun kemitraan ekonomi dan perdagangan yang sangat erat 
dengan Indonesia, dan Jepang juga merupakan salah satu investor penting bagi Indonesia. Pada tahun 
2016, beberapa perusahaan Jepang berinvestasi langsung sebesar 4,5 miliar Dolar AS di Indonesia. 
Jepang menduduki peringkat kedua sebagai investor terbesar setelah Singapura. Jepang memberikan 
sejumlah besar pinjaman bagi Indonesia dan menjadi kreditur terbesar bagi Indonesia dalam 40 tahun 
terakhir. Setelah Joko Widodo menjabat sebagai presiden, Jepang menandatangani nota kesepahaman 
dengan Indonesia, dan memperkuat serta meningkatkan investasinya di industri-industri padat karya 
Indonesia, seperti misalnya pertanian. 

3. Indonesia-Australia: Indonesia secara geografis dekat dengan Australia dan memiliki populasi besar. 
Sudah sejak lama Australia mengakui Indonesia sebagai salah satu mitranya. Baru-baru ini, Australia 
menambah bantuannya bagi Indonesia dan meningkatkan dukungannya untuk kerja sama maritim dan 
pembangunan infrastruktur dengan Indonesia. 

4. Kesimpulan: Pada tahun 2019, Tiongkok menjadi pasar ekspor terbesar untuk produk minyak sawit bagi 
Indonesia, di mana sebanyak 6 juta ton minyak sawit dan turunannya (tidak termasuk bahan kimia minyak 
dan produk biosolar) dieskpor dari Indonesia ke Tiongkok. Oleh karena itu, kedua negara ini menjalani 
kerja sama dengan cakupan luas dalam industri minyak sawit dan turunannya. Untuk menarik lebih 
banyak kegiatan investasi dan perdagangan Tiongkok di Indonesia, pemerintah Indonesia dan Tiongkok 
belajar dari model kerja sama yang ada antara Indonesia dan negara besar lainnya, serta mendorong 
kerja sama sepenuhnya dalam bidang infrastruktur, pelabuhan, dan pertanian. Kedua belah pihak dapat 
membicarakan lebih lanjut tentang pengembangan ekonomi dan perdagangan, serta menandatangani 
nota kesepahaman di berbagai bidang. Tiongkok dapat memberikan lebih banyak dukungan terhadap 
infrastruktur dan memperdalam kemitraan dengan Indonesia. BUMN Tiongkok dapat secara aktif 
menjajaki lebih banyak kerja sama terkait minyak sawit dan produk lain pada sumbernya di Indonesia, 
membentuk hubungan jangka panjang dan pasokan yang stabil dengan Indonesia, dan memperkuat 
kerja sama strategis antara perusahaan dalam negeri dan produsen lokal. 
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Perubahan volume perdagangan - flu babi dan perang dagang pada tahun 2019, virus corona, dan 
kesepakatan perdagangan pada tahun 2020 

• Lonjakan ekspor minyak sawit pada tahun 2019. Chain Reaction Research (2019) menunjukkan 
bahwa Tiongkok akan mengalami tingkat impor minyak sawit tahunannya yang tertinggi pada tahun 
2019. Impor minyak sawit oleh Tiongkok meningkat, sedangkan impor kedelainya menurun. Tren ini 
disebabkan oleh harga minyak sawit yang relatif lebih rendah daripada harga kedelai, seperti halnya 
penurunan permintaan akan kedelai sebagai pakan babi, setelah adanya wabah flu babi Afrika pada 
tahun 2018-2019. 

• UNDP (2020) membicarakan tentang konsentrasi pasar terhadap impor oleh perusahaan agrifood 
yang besar dan terintegrasi secara vertikal. Data dari UNDP tahun 2016 menunjukkan bahwa Yihai 
Kerry (Wilmar) dan Cargill merupakan dua dari 10 pedagang teratas, dan data Bea Cukai Tiongkok 
menunjukkan bahwa pelabuhan Nanjing, Huangpu, dan Tianjin menangani sebagian besar impor minyak 
sawit.84 Produk impor sebagian besar digunakan untuk makanan, sementara sebagian kecilnya untuk 
kosmetik, produk pembersih, dan bahan biofuel.85 

• Perang dagang dan kesepakatan produk perkebunan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada 
kesepakatan Fase 1, Donald Trump menegaskan bahwa Tiongkok telah berjanji membeli 40-50 miliar 
Dolar AS produk perkebunan Amerika Serikat setiap tahun. Hal ini merupakan kenaikan besar dari 
perdagangan saat ini, yakni sekitar 20 miliar Dolar AS. Mengingat kedelai adalah produk perkebunan 
yang dominan diperdagangkan, terdapat kekhawatiran dari produsen minyak sawit bahwa Tiongkok akan 
mengurangi jumlah permintaan minyak sawit. Walaupun terdapat keraguan mengenai apakah Tiongkok 
mau menyetujui kesepakatan ini (pada awalnya Tiongkok tidak memberikan tanggapan mengenai 
kesepakatan ini, dan mengatakan hal ini bergantung pada kualitas produk pertanian Amerika Serikat 
dan ketentuan komersial lainnya), pengamat perdagangan saat ini merasa optimis bahwa Tiongkok akan 
mematuhi ketentuan ini. Pengamat memperhatikan penyesuaian terbaru yang memungkinkan Tiongkok 
menerima impor daging sapi, babi, unggas, makanan hewan peliharaan, dan lain sebagainya dari Amerika 
Serikat. “Tiongkok terlihat sangat meyakinkan pada sisi pertanian dari kesepakatan tersebut. Tiongkok 
menyadari nilai penting politik kesepakatan ini bagi Trump,” ujar Jarrett, mantan diplomat Amerika Serikat 
di Tiongkok dan Hong Kong (Bray dan Bermingham, 2020). 

• Tingkat konsumsi minyak sawit. UNDP (2020) melaporkan bahwa konsumsi minyak sawit impor 
meningkat seiring peningkatan populasi, urbanisasi, dan penghasilan. Dalam jangka menengah, UNDP 
mengidentifikasi daya saing minyak sawit terhadap minyak lain, ketersediaan minyak yang dapat 
dikonsumsi di Tiongkok, serta perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok sebagai faktor-faktor yang dapat 
berkontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi minyak sawit. 

• Virus corona berdampak terhadap rantai pasok. Sejak kemunculannya pada bulan November-
Desember 2019, virus corona semakin meningkatkan kecemasan. Bersamaan dengan malam Tahun Baru 
Imlek, kuncitara (lockdown) diberlakukan pada bulan Februari 2020 di Wuhan dan kota-kota sekitarnya 
selama beberapa pekan dan semakin meluas, akan tetapi saat ini Tiongkok mulai kembali beraktivitas. 
Rantai pasok dan perdagangan komoditas terkena dampak dari kejadian ini, tetapi Tiongkok tampaknya 
lebih memprioritaskan makanan dibanding barang esensial lainnya. Namun demikian, pengiriman 
minyak sawit Indonesia dilaporkan terkena dampak dari hal ini, dan beberapa importir Tiongkok 
mengajukan ‘force majeure’ untuk membatalkan kontrak minyak sawit. “Indonesia (pada pertengahan 

84 Menurut data tahun 2016 yang dikutip oleh UNDP, pelabuhan Nanjing, Huangpu, dan Tianjin menangani 72% impor, sedangkan 
Guangdong adalah pelabuhan yang menangani impor minyak sawit dengan jumlah terbesar (1,9 juta ton). Selain itu, pada tahun 
2013 perusahaan penanaman modal asing menangani 52% dari total impor dan perusahaan swasta Tiongkok sebesar 30% dan 
BUMN Tiongkok 10% dengan tren terjadinya konsolidasi umum. Kutipan data CFNA (2016) menunjukkan digunakannya 4,3 juta ton 
(75%) minyak sawit dalam industri makanan.

85 Menurut data CFNA (2016), konsumsi minyak sawit dalam industri makanan adalah sekitar 4,3 juta ton pada tahun 2015 (75% dari 
total konsumsi minyak sawit di Tiongkok). Lebih dari separuh minyak sawit digunakan dalam mi instan dan makanan olahan, dan 
hampir seperempatnya digunakan dalam produk masak rumah tangga. Sementara itu, selebihnya digunakan dalam deterjen, sabun, 
perawatan pribadi, dan beragam produk lainnya. Sekitar 890.000 ton atau 15% dari total konsumsi minyak sawit digunakan dalam 
produksi bahan-bahan kimia untuk penggunaan sehari-hari.



Kelapa Sawit Berkelanjutan: 
Perdagangan dan Pelaku Usaha Kunci antara Indonesia dan Tiongkok

78

Februari) mengekspor 84.000 ton minyak sawit... dibanding 371.000 ton pada bulan Februari tahun lalu... 
dan 483.000 ton (bulan lalu) ke Tiongkok” (Munthe and Nangoy, 2020a). Produk Domestik Bruto (PDB) 
diperkirakan turun 1-2 persen pada triwulan pertama tahun 2020 dan beredar kabar mengenai PDB 
negatif untuk triwulan saat ini. Walaupun tampaknya corona telah mereda di Tiongkok, virus ini menyebar 
secara global, dan guncangan harga minyak baru-baru ini akan berdampak negatif terhadap permintaan 
energi untuk minyak sawit. 

Dengan meningkatnya siklus produksi minyak sawit, maka pasokannya cenderung meningkat. Namun di 
bawah pengaruh epidemi virus corona dan kemerosotan ekonomi di negara-negara pengimpor, permintaan 
akan minyak dan lemak cenderung menurun. Selain itu, penurunan harga minyak mentah berdampak 
negatif terhadap permintaan akan biosolar, dan ekspor minyak sawit masih mengalami tekanan. Kami pada 
dasarnya mempertimbangkan dampak epidemi virus corona terhadap impor minyak sawit Indonesia dari 
empat aspek, yaitu permintaan, penawaran, pemanfaatan industri (harga minyak mentah), dan substitusi. 

1. Kapasitas transportasi dan permintaan dari Tiongkok sebagai negara pengekspor: 

Selama periode epidemi, Wuhan dan kota-kota sekitarnya ditutup selama beberapa pekan, kecuali untuk 
transportasi produk pertanian di dalam negeri. Tiongkok memberlakukan kebijakan untuk membuka saluran 
hijau untuk produk pertanian, dan dengan demikian, logistik terjamin secara efektif. Sementara itu, dari 
bulan Februari hingga Maret, Indonesia membatasi penerbangan internasional dari Tiongkok, tetapi hanya 
untuk impor hewan hidup dan tidak ada pembatasan jelas untuk ekspor minyak sawit Indonesia. 

2. Analisis kapasitas pasokan dari negara-negara pengekspor: 

Indonesia mengonfirmasi bahwa sebagian besar kasus corona ditemukan di Pulau Jawa. Ibukota Indonesia, 
Jakarta, memiliki kasus terkonfirmasi terbanyak, yakni hampir separuh dari total kasus terkonfirmasi di 
Indonesia. Daerah-daerah dengan kasus terkonfirmasi terbanyak di Indonesia hanya memproduksi minyak 
sawit dalam jumlah kecil, sehingga dampak terhadap produksi minyak sawit relatif kecil sejauh ini. Akan 
tetapi, situasi di Malaysia lebih kompleks. Pada tanggal 16 Maret, pemerintah Malaysia memerintahkan 
semua perusahaan untuk berhenti selama setengah bulan setelah tujuh pekerja di perkebunan di Sabah 
dikonfirmasi terinfeksi virus corona. Oleh karena itu, tiga perkebunan diperintahkan untuk menghentikan 
operasinya hingga bulan April. Penghentian skala besar terhadap semua perkebunan berdampak lebih 
besar terhadap produksi minyak sawit di Malaysia, tetapi hal ini memberikan beberapa peluang bagi ekspor 
minyak sawit Indonesia. 

3. Informasi positif dari dampak yang ditimbulkan oleh keadaan khusus terhadap rantai pasok, pasokan 
minyak sawit, dan permintaannya di masa mendatang: 

Seiring melemahnya dampak epidemi virus corona, asosiasi industri yang terkait dapat memimpin dalam 
analisis dampak dari keadaan ekstrem atau khusus terhadap penawaran, permintaan, dan transaksi 
perdagangan pasar minyak sawit untuk membangun hubungan jangka panjang dan pasokan yang stabil. 

Minyak sawit lestari di Tiongkok 

• Chain Reaction Research (2019) menyatakan bahwa Tiongkok membeli sebagian besar produk yang 
sudah dimurnikan. Produk ini diatur dalam kebijakan NDPE meskipun permintaan untuk keberlanjutan 
dari pengguna akhir di Tiongkok rendah. Akan tetapi hanya satu persen dari minyak sawit yang diimpor 
pada tahun 2019 yang dapat diberi label ‘lestari’ sesuai dengan standar RSPO. RSPO menargetkan 
pemanfaatan minyak sawit bersertifikat sebesar 10% pada tahun 2020, sedangkan 86% refinery di 
Tiongkok mengikuti kebijakan NDPE (tetapi terdapat beberapa ukuran keberlanjutan karena hal yang 
difokuskan sejak akhir tahun 2013 adalah meningkatkan ukuran ketertelusuran menjadi ‘dapat ditelusuri 
hingga ke level perkebunan’ (traceable to plantation/TTP). 

• Informasi terbaru mengenai RSPO terdapat dalam Laporan Dampak Tahun 2018, dan melaporkan 
bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, pemanfaatan fisik CSPO di Tiongkok adalah sebesar 1,5%. Tiongkok 
memiliki 145 perusahaan anggota RSPO (biasa dan rekanan, yang lebih besar dan lebih kecil) dengan 134 
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fasilitas bersertifikat. Jumlah ini semakin meningkat, dan ini sangat penting agar ada lebih banyak produk 
bersertifikat yang masuk ke Tiongkok. 

• Menurut UNDP (2020), beberapa BUMN Tiongkok sangat bersusah-payah memenuhi komitmen 
ekstra yang diperlukan. Kurangnya insentif ekonomi, yakni tingginya premi untuk produk bersertifikat 
dan panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat sering kali mematahkan 
semangat badan usaha Tiongkok. Meskipun demikian, UNDP memperhitungkan bahwa kondisi pasar 
dan nonpasar di Tiongkok cukup menguntungkan bagi minyak sawit lestari. Berbagai perusahaan 
multinasional memfasilitasi sertifikasi RSPO, dan perusahaan-perusahaan perdagangan besar bersama 
dengan CFNA dan China Chain Store and Franchise Association (CCFA) tengah menciptakan lingkungan 
yang cocok untuk minyak sawit bersertifikat. Selain faktor pasar (populasi, urbanisasi, dan penghasilan 
yang lebih tinggi), UNDP juga mengemukakan unsur-unsur pendukung seperti konsentrasi pasar 
dalam segmen perdagangan, dominasi relatif beberapa perusahaan dalam kegiatan ritel, prioritas baru 
pemerintah Tiongkok mengenai konsumsi berkelanjutan, dan penghijauan rantai nilai (inisiatif oleh 
asosiasi usaha yang didukung oleh Kementerian Perdagangan). 

• UNDP mengemukakan adanya risiko reputasi bagi COFCO dan BUMN Tiongkok lainnya yang telah 
go international. COFCO memosisikan dirinya menjadi pelopor minyak sawit lestari dan menetapkan 
target untuk menerima 100% minyak sawit dan produk minyak sawit bersertifikat RSPO pada tahun 2025. 
Sementara itu, produk sawit dan volume bersertifikatnya yang terbaru berturut-turut adalah 320.000 
ton dan 34.130 ton (yang bersertifikat adalah 11%) (dalam laporannya kepada RSPO pada tahun 2019). 
Volume ini relatif lebih rendah dibandingkan kemampuannya yang sudah dikenal dalam memengaruhi 
pasar, dan volume ini dapat mengacu pada pembelian langsung. Tidak diketahui pasti bagaimana cara 
COFCO menangani pembelian sawit dalam negeri di Tiongkok. 

• Secara keseluruhan, UNDP mengidentifikasi lima permasalahan utama pada minyak sawit lestari 
di Tiongkok: (1) tingkat kesadartahuan yang relatif rendah mengenai implikasi produksi dan konsumsi 
minyak sawit, terutama keberlanjutannya; (2) kesadartahuan lingkungan yang rendah; (3) kesadaran 
harga (price conciousness) pada konsumen akhir di Tiongkok; (4) perusahaan lokal berfokus pada kinerja 
biaya bahan mentah dan bukan wilayah asalnya; dan (5) tantangan untuk menegakkan komitmen 
NDPE dalam kegiatan pengadaan, mengingat kurangnya ketertelusuran (traceability) minyak sawit yang 
dimasukkan ke Tiongkok. 

Temuan utama: 

• Menurut keterangan CSIS, investasi Tiongkok di sektor pertanian Indonesia sangat rendah. Ada 
kesempatan bagi Belt and Road Initiative (BRI) untuk meningkatkan hal ini. Di sisi lain, dengan banyaknya 
pemasok minyak sawit yang dapat diandalkan dan berinvestasi dalam infrastruktur perdagangannya 
sendiri, Tiongkok mungkin menganggap tidak perlu berinvestasi pada sektor ini. Perdagangan yang 
dilakukan belum dikaitkan dengan investasi dan situasi ini dapat terus berlanjut. 

• Volume minyak sawit dari Indonesia ke Tiongkok mengalami peningkatan signifikan pada tahun 
2019, sehingga menjadikan Tiongkok sebagai negara tujuan sawit terbesar setelah India dan Uni 
Eropa; dan melebihi kisaran volume beberapa tahun terakhir. 

• Volume ekspor ke Tiongkok cenderung sangat berubah-ubah dari tahun 2018 hingga 2019 dan 
2020. Hal ini dipengaruhi oleh adanya flu babi (impor kedelai yang negatif tetapi positif bagi minyak 
sawit), rendahnya harga minyak sawit dibanding minyak mineral (meningkatkan impor untuk tujuan 
penggunaan di mesin perkebunan dan perahu nelayan. Akan tetapi fenomena ini berbalik karena harga 
minyak sawit melonjak pada paruh kedua tahun 2019 dan harga minyak sawit mentah merosot pada 
triwulan pertama tahun 2020 dengan pecahnya perang dagang OPEC atau Saudi-Rusia), dan kesepakatan 
perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok (netral-positif bagi minyak sawit jika Amerika Serikat mengimpor 
daging dengan jumlah yang lebih banyak ke Tiongkok, hingga negatif bagi minyak sawit jika Tiongkok 
lebih banyak membeli kedelai). 



Kelapa Sawit Berkelanjutan: 
Perdagangan dan Pelaku Usaha Kunci antara Indonesia dan Tiongkok

80

• Keanggotaan RSPO cukup tinggi di antara pedagang-pengolah dalam perdagangan Indonesia-
Tiongkok, tetapi mereka berfokus pada NDPE dan ketertelusuran. Jadi, pergerakan bahan baku RSPO 
mereka masih sangat terbatas dan RSPO melaporkan pangsa pasarnya (1,5%) hingga pertengahan tahun 
2018. Beberapa ahli pasar menyatakan bahwa NDPE akan tetap merebut pangsa pasar RSPO. 

• UNDP (2020) menyatakan bahwa perusahaan Tiongkok tengah berjuang memenuhi komitmen 
keberlanjutan ekstra karena rendahnya insentif ekonomi dan panjangnya prosedur sertifikasi yang harus 
dilalui. Meskipun demikian, UNDP melihat lingkungan yang cukup menguntungkan untuk minyak sawit 
lestari di Tiongkok mengingat grup-grup perdagangan besar multinasional dan berbagai asosiasi hasil 
perkebunan (agrifood) Tiongkok terlibat dalam hal ini. Dengan demikian, peningkatan urbanisasi dan 
penghasilan juga dapat membantu meningkatkan kesadartahuan konsumen. 

• UNDP menunjukkan risiko reputasi bagi COFCO dan BUMN Tiongkok lainnya yang berstatus 
internasional, di mana COFCO memposisikan diri sebagai pelopor minyak sawit lestari di Tiongkok. 

• Secara keseluruhan, UNDP mengidentifikasi lima masalah dalam minyak sawit lestari di Tiongkok dan 
menyoroti rendahnya kesadartahuan mengenai minyak sawit lestari dan kesadaran harga di kalangan 
konsumen akhir. 
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E3 Grup perkebunan besar dan hubungan bisnis Tiongkok. 

Kami meninjau empat grup perkebunan besar untuk segmen bisnis mereka dalam pendapatan dan aset di 
Tiongkok. Lih. juga bagian E9 Data Trase untuk informasi lebih lanjut. 

Tabel E3a: Indikator terkait pendapatan dan aset di Tiongkok untuk grup perkebunan utama 

Grup 
perkebunan

Refinery dan 
pengolahan lain 

- global

Refinery dan 
pengolahan lain 

- Tiongkok

Sebagai 
importir 
pertama 
(ton; Trase 

2018)

Pendapatan, 
profit, segmen 

aset - global 
(laporan tahunan)

Pendapatan, 
profit, segmen 
aset - Tiongkok 

(laporan tahunan)

Jumlah anak 
perusahaan dan 

perusahaan 
rekanan di 
Tiongkok

Wilmar 180 refinery, 
24 oleokimia, 
35 lemak 
khusus, 
14 biosolar

58 refinery, 
12 oleokimia, 
9 lemak 
khusus, 
0 biosolar

146.851 Akhir Tahun 
Keuangan 
31 Desember 
2018, 
pendapatan 
44,5 miliar Dolar 
AS, keuntungan 
sebelum pajak 
(PBT) sebesar 
1,6 miliar 
Dolar AS, aset 
tidak lancar 
19,4 miliar Dolar 
AS

Akhir Tahun 
Keuangan 
31 Desember 
2018, 
pendapatan 
25,0 miliar 
Dolar AS, aset 
tidak lancar 
7,0miliar Dolar 
AS

51 stasiun 
pemurnian, 10 
oleokimia, dan 
6 pabrik lemak 
khusus via anak 
perusahaan 
dan 7 refinery, 
2 oleokimia, 
dan 3 pabrik 
lemak khusus 
via rekanan

Musim Mas 17 refinery, 
9 pabrik 
pengolahan 
inti sawit,  
5 oleokimia,  
5 lemak khusus,  
8 biosolar

3 refinery, 1.026.532 Pendapatan 
7,5 miliar Dolar 
AS (a)

data tidak 
tersedia

3 refinery (b)

GAR-Sinar 
Mas

6 refinery, 
4 pabrik 
pengolahan 
inti sawit, 
1 bulking 
station 
(fasilitas 
penimbunan 
CPO)

2 refinery 559.865 Akhir Tahun 
Keuangan 
31 Desember 
2018, 
pendapatan 
7,2 miliar Dolar 
AS, PBT 1,3 juta 
Dolar AS, aset 
nonkeuangan 
tidak lancar 
4,1 juta Dolar AS

Akhir Tahun 
Keuangan 
31 Dec 2018, 
pendapatan 
853 juta Dolar 
AS, aset 
nonkeuangan 
tidak lancar 
107 juta Dolar 
AS

1 refinery 
via anak 
perusahaan, 
1 refinery via 
2 tingkat anak 
perusahaan, 
1 dijual untuk 
Louis Dreyfus 
Commodities86

RGE-
Apical-
Asian Agri

Asian Agri

5 refinery, 
1 pabrik 
pengolahan 
inti sawit,  
1 oleokimia,  
3 biosolar

1 refinery 463.524 data tidak 
tersedia

data tidak 
tersedia

1 refinery, 
Nanjing

Excelic (b)

Catatan: Diurutkan berdasarkan jumlah refinery (global), (a) Dari Laporan Keberlanjutan Musim Mas tahun 2018, (b) daftar anak perusahaan 
dan perusahaan rekanan yang tidak dipublikasikan (telah diakses laporan tahunan, situs web perusahaan, dan laporan keberlanjutan). 

86 Penjualan Sinarmas Natural Resources Foodstuff Technology (Tianjin) Co. ditunjukkan dalam Laporan Tahunan GAR tahun 2018. 
Hal ini membuat Shining Gold Foodstuffs (Ningbo) Co., Ltd sebagai satu-satunya refinery minyak sawit dan minyak nabati GAR di 
Tiongkok yang dikelola via anak perusahaan. Zhuhai Shining Gold Oil and Fats Industry Co., Ltd dikelola oleh anak perusahaan dari 
anak perusahaan.
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Kami berdiskusi dengan dua orang ahli pasar senior tentang perdagangan minyak sawit antara Tiongkok 
dan Indonesia. Ahli pertama berbasis di Jakarta dan ahli kedua berbasis di Singapura dan Hong Kong. Kami 
lebih berfokus pada ahli kedua karena yang perlu lebih dipahami adalah lanskap minyak sawit Tiongkok yang 
kompetitif. 

• Perspektif Jakarta. Tidak banyak perubahan di antara pelaku usaha utama Indonesia. Separuh ekspor 
dari Indonesia ke Tiongkok dilakukan oleh Wilmar (kami melihat pangsa pasar minyak masakan di 
Tiongkok dan menganggapnya masih dominan) dan ekspor Sinar Mas juga besar. Grup nonpublik 
mencakup Musim Mas dan Asian Agri. Ekspor besar lainnya untuk Tiongkok yaitu oleh Surya Dumai-First 
Resources dan Permata Hijau. Lih. E9 Data Trase untuk informasi lebih lanjut. 

• Perspektif Singapura-Hong Kong. Kami meninjau dua kategori. Pertama, konsumsi dalam negeri 
didominasi oleh merek terkemuka minyak nabati dari Wilmar dengan 40-50% pangsa pasar (merek 
Arawana), diikuti secara ketat oleh COFCO sebesar 35-40% (merek Fortune). Pangsa pasar lainnya jauh 
lebih kecil. Kedua, dalam hal impor, Wilmar mendominasi sebesar hampir 50% dan kemudian COFCO 
dengan 30-40%. Selain itu, Wilmar juga menempati posisi sebagai pembeli besar. Dalam rantai pasoknya, 
Wilmar melakukan pembotolan sendiri, begitu pula COFCO, tetapi terdapat sedikit kombinasi yang 
berkontribusi pada 20-30% sisanya. Minyak nabati, margarin, dan stearin dalam kemasan didominasi oleh 
Wilmar, Musim Mas, dan RGE-Apical-AAA. Mereka menjual banyak produk tersebut kepada COFCO dan 
memasok pabriknya sendiri di Tiongkok, yang jumlahnya adalah 20-30% sisanya. GAR-Sinar Mas juga 
memasok margarin, tetapi dalam jumlah yang relatif sedikit. Tiongkok berbeda dari India yang memiliki 
begitu banyak pedagang. Wilmar membeli dari yang termurah tanpa harus menjadi pengirimnya. 
Mereka tidak harus menerima pasokan dari Indonesia, tetapi dapat membeli dari pihak mana pun yang 
menawarkan produk termurah. Operasi dalam negeri selalu lebih murah bagi Tiongkok. Meskipun COFCO 
mungkin tidak melakukan pembelian langsung, pedagang pertanian (yang merupakan BUMN) Tiongkok 
atau perusahaan lainnya dapat membeli sesuai pembiayaan, pajak, dan alokasi volume-profit. Mereka 
tidak membeli barang berbasis Free on Board (FOB) dan tidak mengimpor dari Indonesia. Pengirimnya 
tidak menyebutkan pihak importir yang mungkin saja adalah COFCO atau Wilmar. Sementara itu, Wings 
Group, Sungai Budi Group, Salim-Indofood-Indoagri, dan Citra Nutrindo cenderung menjual produk 
khusus. 

Ringkasan temuan: 

• Perdagangan langsung Indonesia-Tiongkok didominasi oleh Musim Mas, GAR-Sinar Mas, dan 
RGE-Apical-Asian Agri pada tahun 2018. Wilmar memindahkan material sawit dengan bobot hampir 
150.000 ton pada tahun 2018 sehingga membuatnya menjadi kurang dominan sebagai pedagang 
langsung (dibanding tahun 2013), dan tampaknya mereka membeli sejumlah besar pasokan minyak sawit 
dari dalam negeri di Tiongkok (lih. E9 Data Trase). 

• Ahli pasar melaporkan bahwa Wilmar masih dominan dalam sektor minyak sawit di Tiongkok 
dengan sekitar 40-50% pangsa pasar, diikuti COFCO dengan 30-40%, dan lainnya sebesar 20-30%. 

• Sekitar sepertiga dari 180 refinery Wilmar (anak perusahaan dan rekanan) berada di Tiongkok. 
Pada Akhir Tahun Keuangan 2018 (bulan Desember), 25 miliar Dolar AS pendapatan Wilmar (56% dari 
pendapatannya secara global) dan 7,0 miliar Dolar AS aset tidak lancarnya (36% dari aset tidak lancar 
Wilmar di seluruh dunia) berasal dari Tiongkok. Situs web Wilmar melaporkan, ada lebih dari 300 pabrik 
manufaktur di lebih dari 60 lokasi di Tiongkok, sehingga hal ini menjadikan Wilmar sebagai perusahaan 
terbesar di bidang pemurnian minyak yang dapat dikonsumsi dan produsen lemak khusus dan oleokimia, 
penghancur biji minyak terkemuka, produsen minyak, beras, dan tepung dalam kemasan bermerek bagi 
konsumen, dan salah satu penggiling tepung dan beras terbesar. Baru-baru ini, berdasarkan laporan 
CGS-CIMB (2020), diketahui bahwa Wilmar tengah memasukkan YKA di Tiongkok dan operasinya di negeri 
tersebut sebagai usaha yang tidak terdampak secara signifikan oleh wabah Covid-19. 

• Musim Mas memiliki tiga dari 17 refinery di Tiongkok dan melaporkan bahwa pendapatannya sebesar 
7,5 juta Dolar AS pada tahun 2018 berasal dari Tiongkok. 
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• GAR-Sinar Mas melaporkan bahwa dua (dari enam) refinerynya berada di Tiongkok, setelah 
menjual refinery Tianjin kepada Louis Dreyfus pada tahun 2017 (Reuters, 2017). Untuk Akhir Tahun 
Keuangan 2018 (bulan Desember), 853 juta Dolar AS pendapatannya (13% dari pendapatan globalnya) 
dan 107 juta Dolar AS aset tidak lancarnya (2,4% dari aset tidak lancar globalnya) berasal dari Tiongkok. 
GAR-Sinar Mas memiliki 20 anak perusahaan di Tiongkok. 

• Salah satu dari lima refinery RGE-Apical-Asian Agri berada di Tiongkok. 
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E4  Investasi tidak langsung dan aliran modal Tiongkok untuk 
industri minyak sawit Indonesia 

Bagian ini menganalisis aliran investasi tidak langsung dari Tiongkok kepada industri minyak sawit Indonesia. 
Data-data yang terkait hal ini diperoleh dari Forests & Finance. Data ini melaporkan bahwa semua grup 
perkebunan (untuk semua komoditas, yaitu minyak sawit, pulp & kertas, karet, dan kayu) serta Wilmar, 
COFCO, Tianjin Julong, dan ZTE, yang berada di Indonesia memperoleh pembiayaan 108 miliar Dolar AS87 
dalam 10 tahun terakhir, di mana 16 miliar atau 15% di antaranya berasal dari Lembaga Keuangan Tiongkok 
dengan basis pembiayaan global. Forests & Finance mengidentifikasi sektor minyak sawit88 yang menerima 
total 59 miliar Dolar AS, di mana 2,7 miliar Dolar AS atau 4,6% di antaranya berasal dari lembaga keuangan 
Tiongkok. Laporan UNDP (2020) tentang minyak sawit lestari Tiongkok menegaskan kembali peran utama 
perbankan (termasuk Tiongkok) dalam memberikan pinjaman korporat kepada perusahaan minyak sawit 
besar di Indonesia.89 

Sepuluh grup perkebunan besar yang terpilih, termasuk Wilmar serta COFCO, Tianjin Julong, dan ZTE, 
memperoleh 40 miliar Dolar AS atau 38% dari total pembiayaan yang ada, di mana 12 miliar Dolar AS (atau 30%) 
di antaranya berasal dari lembaga keuangan Tiongkok. Data pembiayaan tersebut adalah data kumulatif untuk 
bulan Januari 2011 hingga Agustus 2019 dalam miliar Dolar AS. Tiga diagram pada Gambar E4a menampilkan 
beberapa grup yang terpilih sebagai berikut: (1) Sinar Mas Group (GAR-Sinar Mas); (2) Royal Golden Eagle 
Group (RGE-Apical-Asian Agri); (3) Wilmar Group (Wilmar); (4) Jardine Matheson Group (Jardine-Astra Agro); 
(5) Salim Group (Salim-Indofood-Indoagri); (6) Harita Group (Harita-Bumitama-IOI); (7) COFCO; (8) Genting 
Group (Perkebunan Genting); (9) Batu Kawan Group (KL Kepong-Batu Kawan); (10) Surya Dumai Group (Surya 
Dumai-First Resources); (11) ZTE; (12) Tianjin Julong; dan (13) Musim Mas Group (Musim Mas). Akan tetapi 
data ini tampaknya tidak lengkap karena pembiayaan bagi Wilmar terlihat relatif kecil. Yihai Kerry dan banyak 
perusahaan rekanan Wilmar di Tiongkok mungkin belum sepenuhnya dimasukkan dalam penghitungan. 

Gambar E4a:  Indikator pembiayaan dan perkebunan di Indonesia, tahun 2010-2019 

87 Jenis pembiayaan dalam data-data ini mencakup penerbitan obligasi, pinjaman korporat, fasilitas kredit bergulir, dan penerbitan 
saham.

88 Forests & Finance (2020) menyesuaikan atau memperkirakan pembiayaan untuk setiap sektor dan kegiatan nonhutan, dan 
menjelaskan bahwa ”Perusahaan dengan kegiatan bisnis di luar sektor yang berisiko terhadap hutan telah mencatat jumlah yang 
yang telah mengalami pengurangan agar proporsi pembiayaan yang disajikannya dapat lebih akurat untuk dikaitkan dengan operasi 
sektor perusahaan terpilih yang berisiko terhadap hutan.”

89 UNDP (2020) melaporkan bahwa bank dari Jepang, Malaysia, Tiongkok, Indonesia, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat telah 
memberikan pinjaman korporat senilai 15 miliar Dolar AS antara tahun 2010 dan 2016 kepada perusahaan minyak sawit besar di 
Indonesia.
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Data: Forests & Finance (2020)
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Catatan: (1) Data mencakup bulan Januari 2010 hingga Agustus 2019; (2) Forests & Finance (2020) menjelaskan bahwa spesifikasi sektor 
tersebut adalah kegiatan produksi dan pengolahan utama pada sektor yang berisiko terhadap hutan tropis, tetapi tampaknya hal ini tidak 
dapat dipastikan karena dapat mencakup subgrup yang memiliki kegiatan komoditas selain minyak sawit; (3) Tidak ada data pembiayaan 
untuk badan usaha COCFO di Indonesia (yang memiliki kantor di Jakarta dan Lampung), Tianjin Julong, dan ZTE; dan (4) Data Wilmar mungkin 
tidak sepenuhnya mencakup usaha dan rekanannya di Tiongkok.  

Kayu Karet Pulp & kertas Minyak sawit

Pembiayaan untuk grup terpilih yang berkaitan dengan Indonesia, 
semua sektor komoditas

Lembaga 
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Temuan utama: 

• Secara umum, pembiayaan lembaga keuangan Tiongkok untuk minyak sawit tampaknya terbatas 
(2,7 miliar Dolar AS atau 4,6% dari total pembiayaan untuk semua komoditas, untuk semua grup 
yang tercakup dalam rangkaian data) dan untuk beberapa grup terpilih (2,3 miliar Dolar AS atau 
10,5% untuk minyak sawit). 

• Lembaga keuangan Tiongkok secara khusus membiayai kegiatan pulp & kertas GAR-Sinar Mas dan 
RGE-Apical-Asian Agri di Tiongkok. 

• Secara keseluruhan, GAR-Sinar Mas menerima pembiayaan terbanyak (16 miliar Dolar AS), diikuti oleh 
RGE-Apical-Asian Agri (7,6 miliar Dolar AS) dan Wilmar (5,5 miliar Dolar AS), dari semua pembiaya. 

• Pembiayaan dari lembaga keuangan Tiongkok diberikan kepada GAR-Sinar Mas (6,7 miliar Dolar 
AS) dan RGE-Apical-Asian Agri (3,5 miliar Dolar AS). Selain itu, terdapat pula pembiayaan yang 
signifikan bagi COFCO (1,5 miliar Dolar AS), ZTE, dan Tianjin Julong. 

• Di antara lima grup perkebunan utama teratas, GAR-Sinar Mas dan RGE-Apical-Asian Agri menerima 
pembiayaan untuk sektor komoditas minyak sawit dan pulp & kertas, sementara pembiayaan 
untuk Wilmar, COFCO, dan Jardine-Astra Agro hanya untuk minyak sawit. 

• Pembiayaan dari lembaga keuangan Tiongkok berkontribusi sangat besar terhadap total pembiayaan 
yang diterima oleh COFCO (79%), GAR-Sinar Mas (42%), RGE-Apical-Asian Agri (46%). Hanya 4,0% 
pembiayaan Jardine-Astra Agro yang berasal dari Tiongkok, sementara untuk Wilmar adalah sebesar 3,3%. 
Lih. informasi berdasarkan grup minyak sawit (Lampiran 3). 
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E7 Premi RSPO dan faktor pendorongnya 

Produk bersertifikat keberlanjutan tidaklah gratis dan membutuhkan premi karena pemasok berupaya 
menutupi biaya atau hal-hal lainnya. Sertifikasi utama dalam hal ini adalah RSPO (untuk makanan dan 
oleokimia) dan ISCC (pemanfaatan akhir energi, terutama bahan bakar transportasi) yang merupakan sistem 
sertifikasi yang lebih baru, akan tetapi memiliki volume lebih besar untuk sawit dibanding RSPO. Mengingat 
ISCC hanya relevan untuk Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa, maka kami harus berfokus pada RSPO yang 
terkait dengan pemanfaatan sawit yang lestari dan global dalam bahan makanan dan keperluan rumah 
tangga serta produk perawatan pribadi. 

Opsi untuk pembeli sertifikat RSPO adalah Pesan & Klaim (B&C, juga disebut sebagai kredit), Kesetimbangan 
Massa (MB), Penjagaan Identitas atau Segregasi (IP/SG). B&C merupakan paper trading (tetapi sangat 
bermanfaat bagi petani), sedangkan MB dan IP/SG ‘lebih disukai’ karena memiliki hubungan yang jelas 
dengan aliran minyak sawit secara fisik dari PKS dan basis pasok bersertifikat. IP/SG memimpin di pasar 
untuk produk makanan dan berhubungan dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi. IP/SG juga dibeli oleh 
perusahaan yang membuat produk yang dimurnikan dan oleokimia karena peraturan RSPO memungkinkan 
volume MB-nya dicakup oleh sertifikat SG. ISCC merupakan sistem berbasis MB dan minyak sawit lestari dan 
bersertifikat (CSPO). Produk unggulan (produk volume besar) RSPO adalah CSPO (dijual oleh PKS), tetapi 
premi dasarnya tidak mencakup biaya kebun-petani. Premi ISCC dianggap lebih menarik (terutama di tingkat 
atas, tetapi kurang menarik dari segi penghematan GRK). 

Premi RSPO yang tinggi harus ada dalam sertifikat untuk produk (volume rendah) hasil pemurnian, dan hal 
ini didapatkan oleh refinery (untuk menutupi biaya logistik dan biaya lainnya). Produk-produk yang penting 
antara lain adalah stearin, distilat asam lemak minyak sawit (PFAD), dan PKO.90 Premi terbaru (Dolar AS per 
ton) disajikan di bawah ini (hasil wawancara dengan pedagang). 

Gambar E7a:  Indikator biaya (kebun-petani) dan premi untuk RSPO dan ISCC 

90 Penggunaan produk penting: (i) stearin - fraksi padat yang digunakan dalam lemak untuk kue, margarin, mentega putih, minyak 
samin nabati (juga campuran kering sup, campuran kering kue, adonan piza) manufaktur sabun, biosolar; (ii) PFAD - produk sawit 
kelas industri yang digunakan dalam pakan hewan dan deterjen; dan (iii) PKO - digunakan dalam makanan seperti cokelat dan 
makanan penutup yang dibekukan sebagai lemak untuk makanan manis (confectionery fat ) (bersama dengan stearin), tetapi 
sebagian besar digunakan bukan untuk makanan, seperti misalnya dalam pembuatan sabun, kosmetik, dan deterjen.

B&C CSPO – 
biaya estate 

2017

B&C CSPO – 
biaya petani 

2017

B&C CSPO – 
premi 2020

MB CSPO – 
premi 2020

ISCC rendah-
tinggi – 

premi 2020

IP/SG CSPO – 
premi 2020

MB stearin – 
premi 2020

IP/SG stearin 
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2020

MB PFAD – 
premi 2020

B&C CSPKO – 
premi 2020

MB CSPKO – 
premi 2020

IP/SG CSPKO 
– premi 

2020

Premi RSPO & ISCC untuk produk sawit kunci pada awal tahun 2020 (kisaran indikatif, Dolar AS/ton), indikator 
biaya P&C untuk estate & petani tidak pasti untuk standar RSPO yang telah direvisi

Data: Hasil wawancara penulis, Feb-Mar 2020. 

Catatan: Semua poin merupakan RSPO, kecuali ditunjukkan sebagai ISCC.
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Guna mengkaji premi untuk negara tujuan ekspor dan premi bagi wilayah asal, dan mengetahui tentang 
perbedaan premi untuk Uni Eropa, Tiongkok, dan India untuk produk inti RSPO (CSPO dan CSPKO), kami 
mewawancarai empat orang ahli perdagangan:

• Pemasok Singapura-Jakarta. Perbedaan premi RSPO, berdasarkan nama perusahaan, disebabkan 
oleh situasi masing-masing (case by case). Jika Anda merupakan anggota RSPO dan masuk dalam daftar 
hitam, maka hal ini tidak berlaku. Beberapa anggota RSPO kesulitan menangani persoalan yang muncul 
(termasuk yang terjadi di Papua) dan dituduh melakukan pencitraan ramah lingkungan (greenwashing). 
Bahkan anggota RSPO yang baru bergabung, yang membiarkan areal-areal besar tidak dikembangkan 
dan mengalokasikan sejumlah pembiayaan yang besar, tidak menemukan satu pihak pun yang berani 
membeli darinya karena adanya politik LSM. Dengan demikian, sertifikat RSPO yang dimilikinya tidak 
terlalu berharga. Secara umum, penjualan RSPO tidak terlalu baik karena adanya persoalan kredibilitas. 
RSPO banyak diserang oleh LSM lain, sehingga sertifikat MB dan SG merupakan kunci dalam hal ini. 
Beberapa pemasok tidak dapat memasuki pasar karena tingginya nilai pasar (priced out) disebabkan 
adanya ketidakcocokan dalam hal logistik. Sebagai contoh, sebuah perkebunan terpencil di Kalimantan 
yang akan melakukan penjualan ke Rotterdam mendapati biaya logistiknya menuju pelabuhan ekspor 
tidak dapat ditutup oleh premi. Dengan demikian tidak ada gunanya melakukan sertifikasi untuk pasar 
lokal karena tidak ada permintaan. 

• Pemasok Singapura. Beberapa pembeli tidak akan hanya membeli produk RSPO yang ditawarkan, tetapi 
juga mendekati penjual secara langsung karena adanya risiko lain terkait reputasi di luar komitmen RSPO. 
Jadi, variasi premi lebih melihat nama ketimbang wilayah tujuan. 

• Pedagang Singapura. Premi cenderung meningkat karena ada beberapa kekurangan pasokan minyak 
RSPO. Kami tidak menemukan variasi premi berdasarkan wilayah tujuan. Jika klien membeli produk MB 
RSPO, Eropa akan membayar dengan jumlah yang sama dengan Jepang dan India. Jika produk memiliki 
premi tinggi, maka mereka semua juga akan membayar dalam jumlah yang sama. 

• Pedagang Malaysia. Beberapa pembeli di Eropa lebih sensitif terhadap harga. Pedagang-pengolah besar 
diketahui lebih menawarkan ketertelusuran (traceability) kepada pembeli dibandingkan dengan produk 
SG RSPO. ‘Ketertelusuran hingga ke level Perkebunan’ atau TTP yang lestari melemahkan SG RSPO dan 
RSPO secara umum. Sebuah perusahaan makanan besar di Eropa melakukan pembelian dari wilayah 
tertentu (mis. Malaysia) yang berbasis TTP dan mencakup B&C RSPO. Perusahaan ini tidak mau membeli 
material SG RSPO. Hal ini lebih mempertimbangkan nama (dan wilayah) dibanding tujuan. Ada beberapa 
pembeli yang mau terikat kontrak dengan sistem pasokan MB RSPO. Sementara beberapa pihak lainnya 
yang pernah meninggalkan RSPO karena memilih opsi ketertelusuran saat ini kembali kepada RSPO. 

Temuan utama: 

• Produk bersertifikat keberlanjutan tidak gratis, dan sangat membutuhkan premi karena pemasok 
cenderung untuk menutupi biaya atau hal-hal lainnya. Sertifikasi utama dalam hal ini adalah RSPO (untuk 
makanan dan oleokimia) dan ISCC (pemanfaatan akhir energi, terutama bahan bakar transportasi). Opsi 
untuk pembeli sertifikat RSPO adalah Pesan & Klaim (B&C, juga disebut sebagai kredit), Kesetimbangan 
Massa (MB), Penjagaan Identitas atau Segregasi (IP/SG). 

• Premi RSPO lebih didasari pada pasokan atau peningkatan biaya produksi, dibanding pada 
peningkatan permintaan. Eropa membayar jumlah yang sama dengan Jepang dan India. Meskipun suatu 
produk memiliki premi yang tinggi, mereka semua juga akan tetap membayar dengan jumlah yang sama. 

• Beberapa pembeli bersedia membayar lebih untuk pemasok dan spesifikasi kualitas yang lebih 
baik. 

• Perbedaan premi RSPO (di wilayah asal sawit) adalah berdasarkan nama perusahaan, sesuai situasi 
masing-masing (case by case). Jika Anda merupakan anggota RSPO dan masuk dalam daftar hitam, maka 
hal ini tidak berlaku. Beberapa anggota RSPO kesulitan menangani persoalan yang muncul (termasuk 
yang terjadi di Papua) dan dituduh melakukan pencitraan ramah lingkungan (greenwashing). 
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• Strategi Ketertelusuran hingga Perkebunan (TTP) yang bukan merupakan sistem RSPO cukup 
jelas. Beberapa pembeli di Eropa lebih sensitif terhadap harga. Pedagang-pengolah besar mungkin 
lebih menawarkan ketertelusuran (traceability) kepada pembeli, dan bukan produk SG RSPO. Skema 
‘ketertelusuran hingga ke level perkebunan’ atau TTP yang lestari melemahkan posisi SG RSPO dan RSPO 
secara umum. 
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E8 Risiko lingkungan dan sosial di kawasan pengekspor

Proforest (2020a, referensi internal) telah melakukan penilaian risiko sosial berdasarkan provinsi, yakni 
terkait dengan praktik kerja anak, kerja paksa, kesehatan dan keselamatan yang tidak memadai, serta 
penyalahgunaan dan sengketa hak atas tanah, pada kewenangan tingkat daerah berdasarkan skala 1 hingga 
5 di mana 1 adalah risiko terendah dan 5 adalah risiko tertinggi. Dengan berfokus pada provinsi-provinsi 
penghasil utama minyak sawit (lahan dengan sawit dewasa), provinsi yang lebih baik kondisinya di Sumatera 
(wilayah ekspor utama) adalah Bangka Belitung dan Sumatera Selatan, sementara yang lebih buruk adalah 
NAD dan Sumatera Utara. Sedangkan di Kalimantan (kawasan ekspor terbesar kedua), yang lebih baik 
keadaannya adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Selatan, sementara yang lebih buruk adalah Provinsi 
Kalimantan Timur dan Utara. Sementara itu, Sulawesi dan Papua memiliki jumlah wilayah produksi yang 
terbatas. Pada tingkat nasional, provinsi yang memiliki (peringkat tinggi) risiko sosial terkait sawit adalah 
Provinsi Papua Barat, Papua, Sulawesi Tengah, dan NAD, sementara yang terbaik keadaannya adalah Provinsi 
Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. 

Proforest (2020b, referensi internal) juga telah melakukan penilaian lingkungan berdasarkan provinsi, 
yakni areal yang dikonversi menjadi kebun sawit, areal tertanam yang dikendalikan petani, dan ekspansi 
sawit (kebun petani dan kebun skala besar atau yang dikelola estate). Ilustrasi deforestasi berbobot nilai 
keanekaragaman hayati tidak dimasukkan dalam data provinsi tersebut. Data risiko tersebut menunjukkan 
bahwa Pulau Sumatera memiliki areal sawit paling luas (termasuk kebun petani) di Provinsi Riau, Jambi, 
Sumatera Selatan dan Utara, Bengkulu, dan Bangka Belitung, sementara ekspansi oleh petani yang relatif 
cepat ada di Provinsi NAD dan yang lebih lambat di Sumatera Utara dan Riau. Adapun untuk Kalimantan, 
yang memiliki areal sawit paling luas (termasuk kebun petani) adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Barat, 
dan baru-baru ini terjadi laju ekspansi secara cepat di Provinsi Kalimantan Barat (sebagian besar dikelola 
estate), kemudian di Kalimantan Timur dan Utara (dikelola oleh petani dan estate). Secara nasional, ekspansi 
petani yang paling cepat terjadi di Provinsi Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan 
(dari basis yang lebih rendah). Ekspansi petani terjadi secara terbatas di Pulau Sumatera (mis. NAD). Ekspansi 
oleh estate terjadi lebih cepat di Provinsi Kalimantan Barat dari basis menengah serta di provinsi-provinsi di 
bagian selatan Pulau Sumatera dari basis yang lebih tinggi.

Lih. Tabel E8a (dan Gambar E8a) untuk ringkasan mengenai persoalan-persoalan sosial yang ada (risiko 
praktik kerja anak, kerja paksa, kesehatan dan keselamatan yang kurang memadai, dan penyalahgunaan hak 
atas tanah) berdasarkan provinsi. Tabel ini juga menunjukkan informasi mengenai luas kawasan produksi 
sawit setiap provinsi beserta volume ekspor masing-masing wilayah (masing-masing ada beberapa provinsi) 
ke Tiongkok pada tahun 2018. Demikian juga dalam Tabel E8b yang mencantumkan provinsi-provinsi 
tersebut berdasarkan faktor risiko lingkungan (dominasi lanskap, petani, dan ekspansi sawit). Gambar E8b 
memberikan ilustrasi deforestasi yang terjadi di Indonesia, yang diberikan pembobotan berdasarkan nilai 
keanekaragaman hayati (akan tetapi tidak tersedia ukuran data untuk tabulasi).

Meijaard, Brooks, Carlson, Slade, et al. (2020), Obidzinski, Andriani, Komarudin, dan Andrianto. et al. (2012), 
dan Fry, Sheane, Schreiber, Royston et al. (2018) mengidentifikasi beberapa risiko lingkungan yang berkaitan 
dengan perkebunan sawit, yaitu: (1) deforestasi (luas dan sebab akibatnya diperhitungkan satu sama lain); 
(2) kehilangan sumber daya hayati dan penurunan jumlah spesies satwa liar tertentu karena sawit adalah 
pengganti tutupan lahan yang buruk bagi hutan tropis alami; (3) emisi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti karbon 
dioksida, metana, dan nitrogen oksida dari pembukaan hutan, pengeringan lahan gambut, dan produksi 
minyak sawit; (4) penurunan kualitas air (pupuk dan pestisida); (5) erosi lahan akibat pembukaan lahan; dan 
(6) polusi udara yang berasal dari lokasi perkebunan dan PKS serta kebakaran hutan.

Meskipun persoalan sosial dan lingkungan dapat dibaca dari indikator produksi dan ekspor (serta dipetakan 
dengan memperhatikan zona sawit dan fasilitas minyak sawit yang ada), akan tetapi karena pergerakan 
produk sawit kerap kali bersifat rumit dan multilapisan (ke refinery-pelabuhan dan fasilitas pengolahan, dari 
refinery lainnya, dan dari penghancur (crusher) inti sawit dan ratusan PKS di seluruh Indonesia), basis pasok 
yang lebih berisiko dapat menjadi hal yang sulit dipastikan terhadap ekspor. Namun informasi fiskal (yang 
melaporkan siapa menjual kepada siapa secara lokal) dan dokumen konosemen (eksportir terakhir hingga 
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importir pertama) akan membantu memberikan informasi, bersama dengan data ketertelusuran (termasuk 
dapat ditelusuri hingga informasi tingkat perkebunan). Terakhir, harus ada ukuran yang jelas mengenai 
pengurangan dalam mencari sumber dari deforestasi yang baru terjadi dan kawasan risiko sosial, beserta 
hasil lainnya dari perilaku yang telah diubah dalam rantai pasok.

Temuan utama: 

• Provinsi yang terburuk dalam hal risiko sosial terkait minyak sawit (peringkat tinggi) adalah 
Provinsi Papua Barat, Papua, Sulawesi Tengah, dan NAD, sementara yang terbaik adalah Provinsi 
Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Jambi, dan Riau. Provinsi yang lebih baik kondisinya di Sumatera 
(wilayah ekspor utama) adalah Bangka Belitung dan Sumatera Selatan, sementara yang lebih buruk 
adalah NAD dan Sumatera Utara. Sedangkan di Kalimantan (wilayah ekspor terbesar kedua), provinsi yang 
lebih baik adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Selatan, sementara yang lebih buruk adalah Provinsi 
Kalimantan Timur dan Utara. 

• Indikator risiko lingkungan secara nasional menunjukkan bahwa ekspansi tercepat oleh petani ada 
di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta Sulawesi Selatan (dari basis lebih rendah), 
sementara ekspansi oleh petani dibatasi di Sumatera (mis. NAD). Ekspansi oleh estate lebih cepat di 
Provinsi Kalimantan Barat dari basis menengah, Kalimantan Utara dan Timur, dan provinsi-provinsi 
bagian selatan Sumatera dari basis yang lebih tinggi.

• Ringkasan persoalan berdasarkan wilayah. Sumatera: Provinsi NAD (petani & risiko sosial tinggi), 
Provinsi Sumatera Utara dan Barat (ekspansi estate & risiko sosial menengah), Sumatera Selatan (risiko 
deforestasi), dan beberapa bagian lain dari pulau ini (petani, ekspansi yang dikelola estate & risiko sosial 
rendah). Kalimantan: Risiko sosial di Provinsi Kalimantan Utara, Timur, dan Barat, yang semuanya 
memiliki ekspansi yang dikelola estate plus ekspansi oleh petani di Kalimantan Timur, risiko 
deforestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Timur, Barat, dan Tengah. Sulawesi & Papua: Risiko sosial tinggi 
di Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Tengah; dan ekspansi sawit dari basis rendah, risiko deforestasi 
di Sulawesi Tengah.

• Pergerakan produk sawit yang kerap kali bersifat rumit dan multilapisan basis pasok yang lebih berisiko 
dapat menjadi hal yang sulit dipastikan terhadap ekspor. Terakhir, harus ada ukuran yang jelas 
mengenai pengurangan dalam mencari sumber dari deforestasi yang baru terjadi dan wilayah 
risiko sosial, beserta hasil lainnya dari perilaku yang telah diubah dalam rantai pasok.
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Tabel E8a:  Kawasan ekspor utama dan provinsi minyak sawit yang diberi peringkat terkait persoalan 
sosial dan tenaga kerja

Wilayah & Pelabuhan 
Utama; serta provinsi 
penghasil minyak sawit

Indikator utama 
untuk ekspor sawit 

dan luasan produksi

Praktik 
pekerja anak 
dengan skala 
1-5 (rendah 

hingga tinggi)

Praktik 
kerja paksa

Kesehatan 
dan 

keselamatan 
yang tidak 
memadai

Penyalahgunaan 
Hak atas Tanah

Peringkat 
rata-rata

SUMATERA

Pelabuhan utama di 
Pulau Sumatera – Pulau 
Batam, Belawan, Dumai, 
Kabil/Panau, Kuala 
Tanjung, Palembang, 
Panjang, Tarahan, dan 
Teluk Bayur

Ekspor 1,98 juta 
ton minyak sawit 
ke Tiongkok tahun 
2018

NAD Lahan dengan 
sawit dewasa 
seluas 0,33 juta ha

4,11 4,28 4,42 4,56 4,34

Sumatera Utara 1,47 3,87 3,87 4,30 4,22 4,07

Sumatera Barat 0,46 3,56 3,89 3,84 4,25 3,89

Riau 1,97 3,41 3,24 3,32 3,62 3,40

Jambi 0,73 3,23 3,23 3,10 3,88 3,36

Sumatera Selatan 0,96 3,08 3,25 3,13 3,40 3,22

Bangka Belitung 0,21 3,00 3,17 3,00 3,48 3,16

Bengkulu 0,28 3,80 3,80 3,94 4,20 3,94

Lampung 0,22 3,87 3,53 3,80 3,75 3,74

JAWA

Pelabuhan utama di 
Pulau Jawa – Gresik, 
Tanjung Emas, Tanjung 
Perak, dan Tanjung 
Priok

Ekspor sebesar 
0,34 juta ton ke 
Tiongkok tahun 
2018

Tidak ada produksi 
utama di Pulau Jawa, 
kantung-kantung di 
Jawa Barat dan Banten

KALIMANTAN

Pelabuhan utama di 
Pulau Kalimantan – 
Balikpapan, Kota Baru, 
Sampit, dan Tarjun

Ekspor sebesar 
1,10 juta ton ke 
Tiongkok tahun 
2018

Kalimantan Barat Lahan dengan 
sawit dewasa 
seluas 1,28 juta ha

3,95 3,95 3,93 4,29 4,03

Kalimantan Tengah 1,45 3,60 3,75 3,63 3,51 3,62

Kalimantan Selatan 0,57 3,39 3,56 3,59 3,95 3,62

Kalimantan Timur 0,94 3,98 4,15 3,98 4,08 4,05
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Wilayah & Pelabuhan 
Utama; serta provinsi 
penghasil minyak sawit

Indikator utama 
untuk ekspor sawit 

dan luasan produksi

Praktik 
pekerja anak 
dengan skala 
1-5 (rendah 

hingga tinggi)

Praktik 
kerja paksa

Kesehatan 
dan 

keselamatan 
yang tidak 
memadai

Penyalahgunaan 
Hak atas Tanah

Peringkat 
rata-rata

Kalimantan Utara 0,82 4,11 4,11 4,17 4,28 4,17

SULAWESI & PAPUA

Pelabuhan di Pulau 
Sulawesi – Bitung, 
Mamuju, Pantoloan, 
Sv. Pelabuhan di Pulau 
Papua - tidak ada 
(untuk ekspor sawit ke 
Tiongkok)

Ekspor sebesar 
0,09 juta ton ke 
Tiongkok tahun 
2018

Sulawesi Tengah Lahan dengan 
sawit dewasa 
seluas 0,15 juta ha

4,23 4,40 4,60 4,43 4,42

Sulawesi Barat 0,15 4,23 3,90 4,10 3,70 3,98

Sulawesi Selatan 0,06 3,39 3,56 3,59 3,95 3,62

Papua 0,06 4,39 4,57 4,60 4,04 4,40

Papua Barat 0,08 4,59 4,76 4,64 4,76 4,69

Sumber: Ringkasan data oleh penulis dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2018), Proforest (2020a, internal), dan Trase (2020). 

Tabel E8b:  Kawasan ekspor utama dan provinsi minyak sawit yang diberi peringkat terkait persoalan 
lingkungan

Wilayah & Pelabuhan Utama; 
dan provinsi penghasil 
minyak sawit

Indikator kunci 
untuk ekspor sawit 

dan luasan produksi

Luasan yang 
dikonversi 

menjadi sawit

Luasan 
tertanam yang 
dikendalikan 

petani

Ekspansi 
Perkebunan 

sawit 

Ekspansi 
Kebun sawit 

Petani

Ekspansi 
sawit skala 

besar

SUMATERA

Pelabuhan utama di Pulau 
Sumatera – Pulau Batam, 
Belawan, Dumai, Kabil/
Panau, Kuala Tanjung, 
Palembang, Panjang, 
Tarahan, dan Teluk Bayur

Ekspor sebesar 
1,98 juta ton 
minyak sawit ke 
Tiongkok tahun 
2018

NAD Lahan dengan 
sawit dewasa 
seluas 0,33 juta ha

≤10% >50% ≤5,0% ≤5,0% ≤5,0%

Sumatera Utara 1,47 ≤20% ≤30% ≤2,5% ≤2,5% ≤5,0%

Sumatera Barat 0,46 ≤10% ≤50% ≤5,0% ≤2,5% ≤10,0%

Riau 1,97 >20% >50% ≤2,5% ≤1,0% ≤2,5%

Jambi 0,73 ≤20% >50% ≤5,0% ≤2,5% ≤10,0%

Sumatera Selatan 0,96 ≤20% ≤50% ≤5,0% ≤2,5% ≤10,0%

Bangka Belitung 0,21 ≤20% ≤30% ≤5,0% ≤2,5% ≤5,0%

Bengkulu 0,28 ≤20% >50% ≤5,0% ≤2,5% ≤10,0%
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Wilayah & Pelabuhan Utama; 
dan provinsi penghasil 
minyak sawit

Indikator kunci 
untuk ekspor sawit 

dan luasan produksi

Luasan yang 
dikonversi 

menjadi sawit

Luasan 
tertanam yang 
dikendalikan 

petani

Ekspansi 
Perkebunan 

sawit 

Ekspansi 
Kebun sawit 

Petani

Ekspansi 
sawit skala 

besar

Lampung 0,22 ≤10% >50% ≤5,0% ≤2,5% ≤5,0%

JAWA

Pelabuhan utama di Pulau 
Jawa – Gresik, Tanjung 
Emas, Tanjung Perak, dan 
Tanjung Priok

Ekspor sebesar 
0,34 juta ton ke 
Tiongkok tahun 
2018

Tidak ada produksi utama 
di Pulau Jawa, kantung-
kantung di Jawa Barat dan 
Banten

KALIMANTAN

Pelabuhan utama di Pulau 
Kalimantan – Balikpapan, 
Kota Baru, Sampit, dan 
Tarjun

Ekspor sebesar 
1,10 juta ton ke 
Tiongkok tahun 
2018

Kalimantan Barat Lahan dengan 
sawit dewasa 
seluas 1,28 juta ha

≤10% ≤30% >15% ≤2,5% >15%

Kalimantan Tengah 1,45 ≤10% ≤20% ≤5,0% ≤5,0% ≤5,0%

Kalimantan Selatan 0,57 ≤20% ≤20% ≤5,0% ≤5,0% ≤5,0%

Kalimantan Timur 0,94 ≤10% ≤40% ≤10,0% >15% ≤10,0%

Kalimantan Utara 0,82 ≤5% ≤20% ≤10,0% ≤10,0% ≤10,0%

SULAWESI & PAPUA

Pelabuhan di Pulau 
Sulawesi – Bitung, 
Mamuju, Pantoloan, Sv. 
Pelabuhan di Pulau Papua 
- tidak ada (untuk ekspor 
sawit ke Tiongkok)

Ekspor sebesar 
0,09 juta ton ke 
Tiongkok tahun 
2018

Sulawesi Tengah Lahan dengan 
sawit dewasa 
seluas 0,15 juta ha

≤5% ≤50% ≤5,0% ≤10,0% ≤5,0%

Sulawesi Barat 0,15 ≤10% >50% ≤5,0% ≤2,5% ≤10,0%

Sulawesi Selatan 0,06 ≤5% >50% ≤10,0% ≤15,0% ≤5,0%

Papua 0,06 ≤1% ≤30% ≤10,0% ≤5,0% ≤15,0%

Papua Barat 0,08 ≤1% ≤30% ≤10,0% ≤5,0% ≤15,0%

Sumber: Ringkasan data oleh penulis dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2018), Proforest (2020a, internal), dan Trase (2020).  
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Gambar E8a: Provinsi di Indonesia yang diberi peringkat terkait persoalan sosial dan tenaga kerja
Sumber: Proforest (2020a). 

Gambar E8b:  Deforestasi di Indonesia yang diberi bobot dalam hal nilai keanekaragaman hayati
Sumber: Proforest (2020b). 

Catatan: Karena data yang ada belum ditabulasikan berdasarkan provinsi, kami belum dapat menyajikannya dalam 
Tabel E8b. Pembaca juga perlu memahami bahwa skala visualisasi dapat melebihkan risiko lingkungan karena ‘peta 
panas’ yang ada bersifat indikatif dan tidak untuk dijadikan sebagai acuan.

Risiko pekerja anak Risiko pekerja secara paksa

Risiko kesehatan dan keselamatan pekerja Risiko hak atas lahan

Deforestasi di Deforestasi di 

Deforestasi di Deforestasi di 
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E9 Data Trase

Pirard, Schulz, Benedict, Heilmayr, et al. (2020) menemukan 187 grup perusahaan yang beroperasi pada 
tahap perkebunan dan 178 grup yang beroperasi pada tahap PKS. Hanya ada 25 grup yang beroperasi pada 
tahap pemurnian, dan 55 grup eksportir dalam rantai pasok. Ada tiga pengolah-penjual, yakni Wilmar, Sinar 
Mas, dan Musim Mas, yang memiliki lebih dari separuh kapasitas pemurnian sawit dan mendominasi ekspor 
dari Indonesia.

Tiga perempat pemurnian dan ekspor (global) dikendalikan oleh 10 grup utama, yaitu Wilmar, Musim 
Mas, GAR-Sinar Mas, RGE-Apical-Asian Agri, Hayel Saeed Group-Pacific Interlink, Permata Hijau, Sungai 
Budi, Salim-Indofood-Indoagri, dan Surya Dumai-First Resources. Semuanya signifikan akan tetapi kurang 
terlibat di kegiatan hulu produksi. Kesepuluh grup ini memiliki seperempat dari total kapasitas PKS dan 
sekitar 16% kawasan perkebunan (walaupun masih ada beberapa di antara perkebunan ini yang belum 
diketahui pemiliknya). Meskipun sebagian besar grup ini diintegrasikan secara vertikal, perbedaan besar 
ini menunjukkan adanya integrasi vertikal yang terbatas secara keseluruhan (dalam hal kemandirian). Ada 
beberapa penjual-pengolah besar yang memiliki peran dominan dalam menggerakkan sebagian besar 
produk yang berasal dari semua kebun dan PKS.

Selain itu, yang dikhawatirkan Trase adalah bahwa kapasitas terpasang PKS tersebut (setara 85 juta ton CPO/
tahun) lebih besar dari produksi minyak sawit yang ada (41 juta ton CPO/tahun). Hal ini dapat menyebabkan 
terjadinya ekspansi produksi (kemungkinan dari petani dan pelaku usaha skala menengah) dan memiliki 
risiko terhadap hutan.

Informasi perdagangan Indonesia-Tiongkok: data Trase (2020) (tampaknya data ini mencakup CPO dan 
produk hasil pemurnian) untuk perdagangan dari Indonesia ke Tiongkok tahun 2018 (dan 2013) diringkas 
dalam dua tabel di bawah ini yang menyajikan kawasan (dan pelabuhan) asal utama di Indonesia, volume 
setara CPO, perusahaan ekspor (berdasarkan data dokumen konosemen yang digunakan) dan juga informasi 
di Tiongkok. 
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Tabel E9a: Pelabuhan dan Pengekspor Utama Indonesia untuk Perdagangan Produk Sawit Tiongkok

Kawasan & 
pelabuhan 
utama

Volume 
ekspor 
2018 ke 
Tiongkok 
(dalam ton)

Grup (eksportir terakhir), diurutkan berdasarkan volume

Sumatera - 
Belawan, Dumai, 
Kuala Tanjung, 
Manggar, Panjang, 
Sultan Mahmud 
Badaruddin (U), 
Tanjung Pandan, 
dan Teluk Bayur

1.980.809 Musim Mas (Intibenua Perkasatama, Musim Mas, Wira Inno Mas), Surya 
Dumai-First Resources (Adhitya Serayakorita), Jardine-Astra Agro (Kreasijaya 
Adhikarya), RGE-Apical-Asian Agri (Sari Dumai Sejati), Wilmar (Wilmar 
Nabati Indonesia, Multimas Nabati Asahan), GAR-Sinar Mas (Sinar Mas Agro 
Resources and Technology, Ivo Mas Tunggal, Binasawit Abadi Pratama), 
Permata Hijau (Nagamas Palmoil Lestari, Permata Hijau Palm Oleo, Permata 
Hijau Sawit, Nubika Jaya), KL Kepong-Batu Kawan (Steelindo Wahana 
Perkasa), Louis Dreyfus Commodities (Ldc Indonesia), Best Industry Group 
(Berlian Eka Sakti Tangguh), Incasi Raya (Incasi Raya, Sumbar Andalas 
Kencana), Agri Tirta Lestari, Hayel Saeed Group-Pacific Interlink (Pacific 
Medan Industri), Sintong Abadi, Inno-Wangsa (Inno-Wangsa Oils & Fats), 
Sungai Budi Group (Tunas Baru Lampung)

Jawa - Gresik, 
Tanjung Perak, 
Tanjung Priok, 
Semarang, dan 
Buatan

342.948 Wings Group (Karyaindah Alam Sejahtera), GAR-Sinar Mas (Purimas Sasmita, 
Sinar Mas Agro Resources And Technology, Sinar Meadow International 
Indonesia), Best Industry Group (Berkah Emas Sumber Terang, Batara Elok 
Semesta Terpadu), Citra Nutrindo Langgeng, Sungai Budi Group (Tunas Baru 
Lampung, Budi Nabati Perkasa), Salim-Indofood-Indoagri (Salim Ivomas 
Pratama), Musim Mas (Megasurya Mas), Wilmar (Wilmar Nabati Indonesia), 
RGE-Apical-Asian Agri (Riau Andalan Pulp & Paper)

Kalimantan - 
Balikpapan, Sampit, 
Tarjun, Ciwandan, 
Kumai, dan Stagen

1.102.976 RGE-Apical-Asian Agri (Kutai Refinery Nusantara), GAR-Sinar Mas (Sinar 
MasAgro Resources and Technology, Binasawit Abadi Pratama), Citra 
Borneo Utama (CBI Group), Louis Dreyfus Commodities (Ldc East Indonesia), 
Musim Mas (Sukajadi Sawit Mekar), Sime Darby Plantations (Golden Hope 
Nusantara), Incasi Raya (Selago Makmur Plantation)

Sulawesi - 
Bitung,Pantoloan

94.761 Jardine-Astra Agro (Tanjung Sarana Lestari), Musim Mas (Agro Makmur Raya), 
Wilmar (Multimas Nabati Sulawesi), Salim-Indofood-Indoagri (Salim Ivomas 
Pratama)

Data: Trase (2020). 

Catatan: 2018 adalah tahun terakhir untuk data Trase per tanggal 20 Februari 2020. Pada tahun 2018, Indonesia mengekspor 3,5 juta ton ke 
Tiongkok, serta mengekspor ke negara-negara lainnya, yaitu 6,3 juta ton ke India, 2,6 juta ton ke Pakistan, 1,2 juta ton ke Belanda, 0,9 ton ke 
Italia, 0,8 ton ke Mesir, 1,0 ton ke Spanyol, 0,4 ton ke Singapura, dan 0,8 ton ke Rusia.

Tabel E9b: Pelabuhan dan Pengimpor Utama Tiongkok untuk Perdagangan Produk Sawit Tiongkok

Kawasan & 
pelabuhan 
utama

Volume ekspor 
ke Tiongkok 
tahun 2018 
(dalam ton)

Grup (Importir pertama), diurutkan berdasarkan volume

Tiongkok 3.521.494 Musim Mas (Inter-Continental Oils & Fats), Gar-Sinar Mas (Golden Agri 
International), Rge-Apical-Asian Agri (AAA Oils & Fats, April Far East Malaysia 
Sdn Bhd), Surya Dumai-First Resources (First Resources), Jardine-Astra 
Agro With KL Kepong (Astra - KLK), Louis Dreyfus Commodities, Permata 
Hijau (Virgoz Oils and Fats), Gideon Agri, Just Oil and Grain, Sime Darby 
Plantations (Sime Darby), Sawit Sumbermas Sarana (Borneo Agri-Resources 
International), Sungai Budi Group (Inter-United Enterprises), dan lainnya.

Data: Trase (2020). 

Catatan: 2018 adalah tahun terakhir untuk data Trase per tanggal 20 Februari 2020; dan tidak ada informasi terperinci berdasarkan kawasan 
dan pelabuhan utama untuk Tiongkok. Pada tahun 2018, Indonesia mengekspor 3,5 juta ton ke Tiongkok serta mengekspor ke negara-negara 
lainnya, yaitu 6,3 ton ke India, 2,6 ton ke Pakistan, 1,2 ton ke Belanda, 0,9 ton ke Italia, 0,8 ton ke Mesir, 1,0 ton ke Spanyol, 0,4 ton ke Singapura, 
dan 0,8 ton ke Rusia.
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Grup-grup teratas mengekspor/mengimpor sebesar 3,4 juta ton atau 96% dari total perdagangan Indonesia-
Tiongkok tahun 2018, akan tetapi RSPO memperkirakan bahwa hanya 1,5% di antaranya yang bersertifikat 
RSPO. Terlebih lagi, sekitar 90% dari volume perdagangan tersebut bersifat tertutup atau dilakukan secara 
internal (yaitu ekspor yang berasal dari lokasi asal impor yang volumenya cocok pada tujuan ekspor dalam 
satu grup), yaitu di kalangan Musim Mas, Gar-Sinar Mas, RGE-Apical-Asian Agri, Surya Dumai-First Resources, 
Jardine-Astra Agro dengan KL Kepong, Louis Dreyfus Commodities, Permata Hijau, Wilmar, Sime Darby 
Plantations, dan Sungai Budi Group. Hanya sekitar 10% volume yang terlihat sebagai perdagangan terbuka 
(yaitu tidak dilakukan dalam satu grup). Penjual bersih (net seller) ke Tiongkok mencakup Wings Group 
(volumenya sama dengan yang ke Gideon Agri), Best Industry Group, Incasi Raya, Cbi Group, Salim-Indofood-
Indoagri. Pembeli bersih (net buyer) mencakup Gideon Agri, Just Oil and Grain, dan lainnya. 

Yang menjadi catatan khusus adalah adanya pergeseran Wilmar yang tadinya eksportir sekaligus importir 
teratas (perdagangan tertutup, dan grup dengan volume tertinggi tahun 2013) menjadi posisi dagang fisik 
yang lebih rendah, di mana hal ini menunjukkan bahwa pihaknya telah meningkatkan pengambilan bahan 
sawit di dalam negeri di Tiongkok. Para ahli tidak terkejut karena selama ini minyak sawit lebih murah di 
negara Tiongkok berkat adanya pembiayaan bayangan (shadow financing) yang mendorong pembelian 
komoditas dan penjualan lanjutan (subsequent sale) terhadap komoditas tersebut di bawah harga pasar 
internasional di dalam negara Tiongkok.

Wilmar mendapatkan banyak bahan sawitnya dari dalam negeri di Tiongkok. Wilmar melaporkan empat 
fasilitas oleokimia, serta memasok 32 persennya dengan minyak sawit yang berasal dari Tiongkok dan 42 
persennya dengan PKO dan minyak laurat lainnya yang berasal dari Tiongkok. Untuk enam fasilitas lemak 
khusus milik Wilmar di Tiongkok (yang memasok pembeli utama), grup ini melaporkan bahwa 64% dari 
volume total produk sawit tersebut berasal dari ‘sumber lokal’ (yaitu dalam negeri Tiongkok) sementara 36% 
lainnya berasal dari Indonesia dan Malaysia yang masuk ke Tiongkok pada bulan Oktober 2018 - September 
2019 (Wilmar, 2020). Ada beberapa refinery Wilmar di Indonesia (yaitu MNA, Kuala Tanjung; MNS, Bitung; 
WINA, Dumai; dan WINA, Padang) dan pihak ketiga pemasok refinery (Inti Benua Perkasatama (Musim Mas), 
Dumai; Inti Benua Perkasatama (Musim Mas), Lubuk Gaung; Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd (Musim 
Mas), Bitung; Kutai Refinery Nusantara (RGE-Apical-Asian Agri), Balikpapan; PT Kreasijaya Adhikarya (Jardine-
Astra Agro), Dumai; Musim Mas, Batam; Musim Mas, Belawan; PT. Smart Tbk. (GAR-Sinar Mas), Tarjun; Sari 
Dumai Sejati (RGE-Apical-Asian Agri), Lubuk Gaung; PT Sukajadi Sawit Mekar (Musim Mas), Bagendang). 
Meskipun Wilmar memberikan informasi terperinci mengenai fasilitas pengolahan Tiongkok, pihaknya masih 
memiliki banyak fasilitas di negara tersebut, termasuk pemurnian yang kelihatannya belum tercakup dalam 
dasbornya.91

91 Yihai Kerry (Wilmar China) & Wilmar International Limited. Di Tiongkok: 51 penyulingan, 10 oleokimia, 6 lemak khusus, dan 0 biosolar; 
dan melalui rekanan: 7 pemurnian, 2 oleokimia, 2 lemak khusus, dan 0 biosolar. Diperkirakan 45% pangsa pasar untuk produk 
berbasis sawit; termasuk di dalamnya 1,5 juta ton minyak masakan, minyak goreng, dan lainnya; 1 juta ton lemak khusus, dan 0,5 
juta ton oleokimia. Penerimaan sebesar 24,99 miliar Dolar AS pada akhir tahun keuangan 2018 (sawit dan produk lainnya); 6,90 
miliar Dolar AS aset tidak lancar di akhir tahun keuangan 2017. Sumber: Minyak Sawit Lestari Indonesia-Tiongkok, Laporan Akhir, 18 
Oktober 2019 (untuk proyek kajian ini). 
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Gambar E9a:  Pedagang Indonesia-Tiongkok teratas

Secara keseluruhan, Trase melaporkan perdagangan minyak sawit yang kuat dan semakin meningkat, 
dengan volume 2 juta-3,5 juta ton per tahun. Volume ini mengalami perlambatan setelah tahun 2015 dan 
kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018. Pelabuhan pemasok utamanya berada di wilayah Sumatera 
dan Kalimantan (kenaikan signifikan tahun 2018), sementara pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau 
Sulawesi selama ini menjadi pemasok minimal. Lih. Gambar E9b di bawah ini.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melaporkan ekspor sebesar 34,7 juta ton pada tahun 
2018, yang kemudian naik menjadi 36,2 juta ton minyak sawit dan produk-produknya, termasuk di dalamnya 
biosolar dan oleokimia tahun 2019; dan GAPKI mencatat bahwa perdagangan ke India menurun saat 
Indonesia menghadapi tarif yang lebih tinggi dari Malaysia (Munthe dan Fransiska, 2020b). Sekitar 13% dari 
27,9 juta ton ekspor minyak sawit Indonesia (mentah dan hasil pemurnian) masuk ke Tiongkok tahun 2018 
sementara hampir 23% masuk ke India. Namun para ahli menunjukkan pembalikan posisi pasar Tiongkok 
tahun 2019 (perkiraan ekspor 6,1 juta ton dari Indonesia) di mana negara tersebut menjadi pasar utama bagi 
Indonesia (pada saat laporan ini disusun, tidak tersedia data resmi melalui Comtrade PBB untuk tahun 2019).

Volume, 2018

Eksportir terakhir – ton minyak sawit, Indonesia-Tiongkok 2013 & 2018

Data: Trase (2020) dan perkiraan penulis

Importir pertama – ton minyak sawit, Indonesia-Tiongkok 2013 & 2018

Data: Trase (2020) dan perkiraan penulis
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Gambar E9b:  Wilayah asal perdagangan Indonesia-Tiongkok

Catatan: Yang dimaksud dengan wilayah asal perdagangan dalam hal ini adalah lokasi pelabuhan ekspor. Volume asal yang tidak diketahui 
pada tahun 2013 adalah pengapalan oleh Gar-Sinar Mas (yang mengekspor dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera). Volume tahun 2019 
adalah hasil perkiraan dan bukan dari Trase (data resmi belum ada).

Ringkasan temuan:

• Grup-grup teratas (sebagian besar merupakan anggota RSPO) mengekspor/mengimpor 3,4 juta 
ton atau 96% dari volume tahun 2018, akan tetapi hanya 1,5% yang bersertifikat RSPO. Sebanyak 
90% merupakan perdagangan tertutup/internal (yakni yang dilakukan dalam satu grup). Para penjual 
besar ini antara lain adalah Musim Mas, Gar-Sinar Mas, RGE-Apical-Asian Agri, Surya Dumai-First 
Resources, Jardine-Astra Agro dengan KL Kepong, Louis Dreyfus Commodities, Permata Hijau, Wilmar, 
Sime Darby Plantations, dan Sungai Budi Group. 

• Posisi Wilmar telah bergeser dari eksportir sekaligus importir teratas menjadi pihak pengambil 
pasokan dari dalam negeri yang semakin meningkat di Tiongkok.

• Trase melaporkan bahwa perdagangan minyak sawit (mentah dan hasil pemurnian) dari Indonesia 
ke Tiongkok meningkat dari 2 juta ton menjadi 3,5 juta ton per tahun, dengan perlambatan pada 
tahun 2015 dan kenaikan tahun 2018.

• Selama ini Sumatera menjadi wilayah pemasok utama (berdasarkan pelabuhan asal), akan tetapi 
Kalimantan telah menjadi pemasok yang kuat sejak tahun 2018, sementara pelabuhan di Sulawesi 
menjadi pemasok terkecil.

• Namun pada tahun 2019, Tiongkok melampaui India dalam hal menjadi pasar ekspor utama 
minyak sawit Indonesia, yang diperkirakan membeli sebanyak 6,1 juta ton minyak sawit.

Perdagangan ton minyak sawit (mentah & hasil pemurnian) Indonesia-
Tiongkok tahun 2013-2018 & 2019E

Data: Trase (2020) dan perkiraan penulis
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E10 Temuan dan rekomendasi 

Ringkasan temuan

Pertama, kami merangkum temuan utama masing-masing dari ketujuh bagian sesuai bagian 2 laporan ini. 
Perspektif gender: 

• Jumlah pekerja dengan status sementara ini (PKWT) di Wilmar dan Musim Mas sangatlah rendah 
(yaitu berturut-turut 9,6% dan 5%). Jumlah pekerja dengan status ini lebih dari separuh tenaga kerja 
di GAR-Sinar Mas dan RGE-Apical-Asian Agri yang sebagian besarnya adalah perempuan (berturut-turut 
sekitar 75% dan 93%). Menurut FAO (2019), fenomena di mana perempuan bekerja tanpa upah pada 
sektor informal dan/atau terlibat dalam pekerjaan borongan/paruh waktu adalah hal yang lebih umum 
ditemukan pada sektor pertanian di Indonesia dibandingkan dengan laki-laki. Secara umum, belum ada 
data lengkap mengenai jumlah pekerja perempuan yang berstatus sementara dan kesenjangan gaji 
antara laki-laki dan perempuan. 

• Tata kelola gender semakin membaik dengan dibentuknya komite perempuan/kesetaraan 
gender di beberapa estate. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga sangat berperan dalam 
menegakkan protokol dan standar keselamatan. 

• Menurut SPOTT, keempat perusahaan perkebunan tersebut telah melaporkan penerapan 
beberapa standar pekerja internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan FPIC adalah 
standar yang paling konsisten diterapkan. Ada pula yang telah menerapkan standar tambahan untuk 
pekerja seperti Konvensi ILO oleh Wilmar. 

• Menurut SPOTT, ada perbedaan dalam peringkat untuk kebijakan (lebih tinggi) dan pelaksanaan 
(lebih rendah) standar pekerja. Peringkat untuk penyusunan pembuatan kebijakan tenaga kerja 
berkisar antara 72% dan 92%, sementara peringkat untuk pelaksanaannya adalah antara 52% dan 61%, 
kecuali RGE-Apical-Asian Agri (85%). Jika dibaca lebih lanjut, akan diketahui bahwa peringkat tersebut 
lebih berfokus pada pengungkapan data ketimbang ukuran aktual. Meskipun peringkat RGE-Apical-
Asian Agri lebih baik untuk transparansi data (ketimbang perusahaan lainnya), 60% pekerjanya berstatus 
sementara (lebih buruk dari perusahaan-perusahaan lainnya) dan 93% di antaranya adalah perempuan. 

• Dengan berfokus pada enam poin peringkat yang secara khusus mengacu pada gender (terkait 
pelibatan perempuan, upaya mengatasi halangan dan menghilangkan diskriminasi dalam operasi dan 
dengan semua pemasok; pelaporan persentase karyawan perempuan dan gaji berdasarkan gender), rata-
rata peringkat tersebut membuat Wilmar dan GAR-Sinar Mas berada pada posisi tertinggi, diikuti 
oleh RGE-Apical-Asian Agri dan Musim Mas (dengan lebih banyak poin ‘tidak ada jawaban’; lih. lebih 
lanjut di Lampiran 2).

Kesepakatan dan persoalan dagang dengan Tiongkok: 

• CSIS mencatat bahwa investasi Tiongkok di pertanian Indonesia selama ini sangat rendah. Ada 
peluang di mana BRI dapat meningkatkan ini. Sementara itu, dengan banyaknya pemasok minyak sawit 
yang berinvestasi di infrastruktur perdagangannya sendiri, Tiongkok mungkin menganggap tidak perlu 
melakukan investasi. Perdagangan selama ini tidak dikaitkan dengan investasi dan situasi ini mungkin 
akan terus berlanjut ke depannya. 

• Volume minyak sawit dari Indonesia ke Tiongkok naik secara signifikan pada tahun 2019, sehingga 
menjadikan Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor sawit terbesar, mengalahkan India dan Uni 
Eropa; dan tidak lagi mengalami naik-turun (range-bound) volume yang terjadi selama beberapa tahun 
terakhir ini.

• Volume ekspor ke Tiongkok cenderung sangat berubah-ubah dari tahun 2018 hingga 2019 dan 
2020. Hal ini dipengaruhi oleh adanya flu babi (impor kedelai yang negatif tetapi positif bagi minyak 
sawit), rendahnya harga minyak sawit dibanding minyak mineral (meningkatkan impor untuk tujuan 
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penggunaan di mesin perkebunan dan perahu nelayan. Akan tetapi fenomena ini berbalik karena harga 
minyak sawit melonjak pada paruh kedua tahun 2019 dan harga minyak sawit mentah merosot pada 
triwulan pertama tahun 2020 dengan pecahnya perang dagang OPEC atau Saudi-Rusia), dan kesepakatan 
perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok (netral-positif bagi minyak sawit jika Amerika Serikat mengimpor 
daging dengan jumlah yang lebih banyak ke Tiongkok, hingga negatif bagi minyak sawit jika Tiongkok 
lebih banyak membeli kedelai). 

• Keanggotaan RSPO cukup tinggi di antara pedagang-pengolah dalam perdagangan Indonesia-
Tiongkok, tetapi mereka berfokus pada NDPE dan ketertelusuran. Jadi, pergerakan bahan baku RSPO 
mereka masih sangat terbatas dan RSPO melaporkan pangsa pasarnya (1,5%) hingga pertengahan tahun 
2018. Beberapa ahli pasar menyatakan bahwa NDPE akan tetap merebut pangsa pasar RSPO.

Grup-grup perkebunan besar dan hubungan bisnis Tiongkok: 

• Perdagangan langsung Indonesia-Tiongkok didominasi oleh Musim Mas, GAR-Sinar Mas, dan 
RGE-Apical-Asian Agri pada tahun 2018. Wilmar memindahkan material sawit dengan bobot hampir 
150.000 ton pada tahun 2018 sehingga membuatnya menjadi kurang dominan sebagai pedagang 
langsung (dibanding tahun 2013), dan tampaknya mereka membeli sejumlah besar pasokan minyak sawit 
dari dalam negeri di Tiongkok (lih. E9 Data Trase).

• Ahli pasar melaporkan bahwa Wilmar masih merupakan pihak dominan di bidang minyak sawit di 
Tiongkok (sekitar 40-50% pasar), diikuti oleh COFCO (30-40%), dan lainnya (20-30%).

• Sekitar sepertiga dari 180 refinery Wilmar (anak perusahaan dan rekanan) berada di Tiongkok. 
Pada Akhir Tahun Keuangan 2018 (bulan Desember), 25 miliar Dolar AS pendapatan Wilmar (56% dari 
pendapatannya secara global) dan 7,0 miliar Dolar AS aset tidak lancarnya (36% dari aset tidak lancar 
Wilmar di seluruh dunia) berasal dari Tiongkok. Situs web Wilmar melaporkan, ada lebih dari 300 pabrik 
manufaktur di lebih dari 60 lokasi di Tiongkok, sehingga hal ini menjadikan Wilmar sebagai perusahaan 
terbesar di bidang pemurnian minyak yang dapat dikonsumsi dan produsen lemak khusus dan oleokimia, 
penghancur biji minyak terkemuka, produsen minyak, beras, dan tepung dalam kemasan bermerek bagi 
konsumen, dan salah satu penggiling tepung dan beras terbesar. Baru-baru ini, berdasarkan laporan 
CGS-CIMB (2020), diketahui bahwa Wilmar tengah memasukkan YKA di Tiongkok dan operasinya di negeri 
tersebut sebagai usaha yang tidak terdampak secara signifikan oleh wabah Covid-19. 

• Musim Mas memiliki tiga dari 17 refinery-nya di Tiongkok dan melaporkan bahwa pendapatannya 
sebesar 7,5 juta Dolar AS pada tahun 2018 berasal dari Tiongkok. 

• GAR-Sinar Mas melaporkan dua (dari enam) refinery-nya berada di Tiongkok, setelah menjual 
refinery Tianjin kepada Louis Dreyfus pada tahun 2017 (Reuters, 2017). Untuk Untuk Akhir Tahun 
Keuangan 2018 (bulan Desember), 853 juta Dolar AS pendapatannya (13% dari pendapatan globalnya) 
dan 107 juta Dolar AS aset tidak lancarnya (2,4% dari aset tidak lancar globalnya) berasal dari Tiongkok. 
GAR-Sinar Mas memiliki 20 anak perusahaan di Tiongkok. 

• Satu dari lima refinery RGE-Apical-Asian Agri berada di Tiongkok. 

Investasi tidak langsung dan aliran modal Tiongkok bagi industri minyak sawit Indonesia 

• Secara umum, pembiayaan lembaga keuangan Tiongkok untuk minyak sawit tampaknya terbatas 
(2,7 miliar Dolar AS atau 4,6% dari total pembiayaan untuk semua komoditas, untuk semua grup 
yang tercakup dalam rangkaian data) dan untuk beberapa grup terpilih (2,3 miliar Dolar AS atau 
10,5% untuk minyak sawit). 

• Lembaga keuangan Tiongkok secara khusus membiayai kegiatan pulp & kertas GAR-Sinar Mas dan 
RGE-Apical-Asian Agri di Tiongkok. 

• Secara keseluruhan, GAR-Sinar Mas menerima pembiayaan terbanyak (16 miliar Dolar AS), diikuti oleh 
RGE-Apical-Asian Agri (7,6 miliar Dolar AS) dan Wilmar (5,5 miliar Dolar AS), dari semua pembiaya. 
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• Pembiayaan dari lembaga keuangan Tiongkok diberikan kepada GAR-Sinar Mas (6,7 miliar Dolar 
AS) dan RGE-Apical-Asian Agri (3,5 miliar Dolar AS). Selain itu, terdapat pula pembiayaan yang 
signifikan bagi COFCO (1,5 miliar Dolar AS), ZTE, dan Tianjin Julong. 

• Di antara lima grup perkebunan utama teratas, GAR-Sinar Mas dan RGE-Apical-Asian Agri menerima 
pembiayaan untuk sektor komoditas minyak sawit dan pulp & kertas; dan pembiayaan untuk 
Wilmar, COFCO, dan Jardine-Astra Agro hanya untuk minyak sawit. 

• Pembiayaan dari lembaga keuangan Tiongkok berkontribusi sangat besar terhadap total pembiayaan 
yang diterima oleh COFCO (79%), GAR-Sinar Mas (42%), RGE-Apical-Asian Agri (46%). Hanya 4,0% 
pembiayaan Jardine-Astra Agro berasal dari Tiongkok, sementara untuk Wilmar adalah sebesar 3,3%. Lih. 
informasi berdasarkan grup minyak sawit (Lampiran 3). 

Premi RSPO dan faktor pendorongnya: 

• Produk bersertifikat keberlanjutan tidak gratis, dan sangat membutuhkan premi karena pemasok 
cenderung untuk menutupi biaya atau hal-hal lainnya. Sertifikasi utama dalam hal ini adalah RSPO (untuk 
makanan dan oleokimia) dan ISCC (pemanfaatan akhir energi, terutama bahan bakar transportasi). Opsi 
untuk pembeli sertifikat RSPO adalah Pesan & Klaim (B&C, juga disebut sebagai kredit), Kesetimbangan 
Massa (MB), Penjagaan Identitas atau Segregasi (IP/SG). 

• Premi RSPO lebih didasari pada pasokan atau peningkatan biaya produksi, dibanding pada 
peningkatan permintaan. Eropa membayar jumlah yang sama dengan Jepang dan India. Meskipun suatu 
produk memiliki premi yang tinggi, mereka semua juga akan tetap membayar dengan jumlah yang sama. 

• Beberapa pembeli bersedia membayar lebih untuk pemasok dan spesifikasi kualitas yang lebih 
baik. 

• Perbedaan premi RSPO (di wilayah asal sawit) adalah berdasarkan nama perusahaan, sesuai situasi 
masing-masing (case by case). Jika Anda merupakan anggota RSPO dan masuk dalam daftar hitam, maka 
hal ini tidak berlaku. Beberapa anggota RSPO kesulitan menangani persoalan yang muncul (termasuk 
yang terjadi di Papua) dan dituduh melakukan pencitraan ramah lingkungan (greenwashing). 

• Strategi Ketertelusuran hingga Perkebunan (TTP) yang bukan merupakan sistem RSPO cukup 
jelas. Beberapa pembeli di Eropa lebih sensitif terhadap harga. Pedagang-pengolah besar mungkin 
lebih menawarkan ketertelusuran (traceability) kepada pembeli, dan bukan produk SG RSPO. Skema 
‘ketertelusuran hingga ke level perkebunan’ atau TTP yang lestari melemahkan posisi SG RSPO dan RSPO 
secara umum. 

Risiko lingkungan & sosial di kawasan pengekspor: 

• Provinsi yang terburuk dalam hal risiko sosial terkait minyak sawit (peringkat tinggi) adalah 
Provinsi Papua Barat, Papua, Sulawesi Tengah, dan NAD, sementara yang terbaik adalah Provinsi 
Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Jambi, dan Riau. Provinsi yang lebih baik kondisinya di Sumatera 
(wilayah ekspor utama) adalah Bangka Belitung dan Sumatera Selatan, sementara yang lebih buruk 
adalah NAD dan Sumatera Utara. Sedangkan di Kalimantan (wilayah ekspor terbesar kedua), provinsi yang 
lebih baik adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Selatan, sementara yang lebih buruk adalah Provinsi 
Kalimantan Timur dan Utara. 

• Indikator risiko lingkungan secara nasional menunjukkan bahwa ekspansi tercepat oleh petani ada 
di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta Sulawesi Selatan (dari basis lebih rendah), 
sementara ekspansi oleh petani dibatasi di Sumatera (mis. NAD). Ekspansi oleh estate lebih cepat di 
Provinsi Kalimantan Barat dari basis menengah, Kalimantan Utara dan Timur, dan provinsi-provinsi 
bagian selatan Sumatera dari basis yang lebih tinggi. 

• Ringkasan persoalan berdasarkan wilayah. Sumatera: Provinsi NAD (petani & risiko sosial tinggi), 
Provinsi Sumatera Utara dan Barat (ekspansi estate & risiko sosial menengah), dan beberapa bagian 
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lain pulau ini (petani, ekspansi yang dikelola estate, & risiko sosial rendah). Kalimantan: Risiko sosial 
di Kalimantan Utara, Timur, dan Barat, yang semuanya memiliki ekspansi yang dikelola estate 
plus perluasan ekspansi oleh petani di Kalimantan Timur. Sulawesi & Papua: Risiko sosial tinggi di 
Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Tengah; dan ekspansi sawit dari basis rendah. 

• Pergerakan produk sawit yang kerap kali bersifat rumit dan multilapisan basis pasok yang lebih berisiko 
dapat menjadi hal yang sulit dipastikan terhadap ekspor. Terakhir, harus ada ukuran yang jelas 
mengenai pengurangan dalam mencari sumber dari deforestasi yang baru terjadi dan wilayah 
risiko sosial; beserta hasil lainnya dari perilaku yang telah diubah dalam rantai pasok. 

Data Trase: 

• Grup-grup teratas (sebagian besar merupakan anggota RSPO) mengekspor/mengimpor 3,4 juta 
ton atau 96% dari volume tahun 2018, akan tetapi hanya 1,5% yang bersertifikat RSPO. Sebanyak 
90% merupakan perdagangan tertutup/internal (yakni yang dilakukan dalam satu grup). Para penjual 
besar ini antara lain adalah Grup Musim Mas, GAR-Sinar Mas, RGE-Apical-Asian Agri, Surya Dumai-
First Resources, Jardine-Astra Agro dengan KL Kepong, Louis Dreyfus Commodities, Permata Hijau, 
Wilmar, Sime Darby Plantations, dan Sungai Budi. 

• Posisi Wilmar telah bergeser dari eksportir sekaligus importir teratas menjadi pihak pengambil 
pasokan dari dalam negeri yang semakin meningkat di Tiongkok. 

• Trase melaporkan bahwa perdagangan minyak sawit (mentah dan hasil pemurnian) dari Indonesia 
ke Tiongkok meningkat dari 2 juta ton menjadi 3,5 juta ton per tahun, dengan perlambatan pada 
tahun 2015 dan kenaikan tahun 2018. 

• Selama ini Sumatera telah menjadi wilayah pasokan utama (berdasarkan pelabuhan asal), akan 
tetapi Kalimantan telah menjadi pemasok yang kuat sejak tahun 2018, sementara pelabuhan di 
Sulawesi menjadi pemasok terkecil. 

• Namun pada tahun 2019, Tiongkok melampaui India dalam hal menjadi pasar ekspor utama 
minyak sawit Indonesia, yang diperkirakan membeli sebanyak 6,1 juta ton minyak sawit.

Rekomendasi

Apa langkah berikutnya terhadap temuan dalam laporan ini? Kami telah menelaah tiga gagasan di bawah 
ini. Namun pertama-tama, kami membahas pertanyaan apakah keberlanjutan sawit dapat menjadi bagian 
dari kesepakatan dagang. Untuk membahas pertanyaan tingkat antar pemerintah (G2G) ini, kami berdiskusi 
dengan dua orang ahli senior minyak sawit dan perdagangan Indonesia. Singkatnya, mereka mengatakan 
‘tidak’. 

• Ahli #1. (i) Tidak ada permintaan pembeli. Sayangnya untuk minyak sawit lestari, mereka tidak meminta 
bahan bersertifikat di Tiongkok. RSPO memiliki kantor di Tiongkok dan WWF mencoba meyakinkan 
pembeli di Tiongkok untuk mengajukan persyaratan tersebut. Namun tidak ada permintaan nyata; (ii) 
Kesepakatan dagang? Sudah ada kesepakatan dagang Tiongkok-ASEAN, tetapi menurut kami kecil 
kemungkinan akan ada kesepakatan Indonesia-Tiongkok. Di sini, kami membatasi tarif produk sawit. 
ISPO bukan bagian dari kesepakatan karena ISPO dibentuk setelah kesepakatan dagang ini. Tidak ada 
bab untuk produk berkelanjutan ASEAN. Saya tidak melihat ada kesempatan bagi minyak sawit lestari 
masuk ke dalam kesepakatan dagang resmi; (iii) Kesepakatan India untuk minyak sawit lestari Indonesia. 
Solidaridad bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Asosiasi Pemasok 
Bahan Pelarut India (Solvent Extractors Association of India) untuk skema sukarela, akan tetapi hal ini 
tidak formal. Mereka menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama ini, dan Solidaridad bekerja 
sama untuk komoditas lain di Indonesia. Kesepakatan dengan India adalah untuk sektor minyak sawit, 
tetapi kami belum mendapatkan informasi mengenai status terakhir dari proyek ini maupun proyek yang 
serupa dengan Tiongkok. Apakah mungkin karena Solidaridad tidak memiliki kantor di Tiongkok? Upaya 
India ini diinisiasi oleh Solidaridad; dan (iv) Pendekatan Belt and Road Initiative (BRI) untuk Tiongkok 
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adalah hal yang menarik. Sehubungan dengan hal ini, mereka berjanji untuk membeli lagi setengah juta 
ton minyak sawit, dan ini diikuti oleh tahun di mana ekspor kami ke Tiongkok adalah yang terbesar. 

• Ahli #2. (i) Seperti halnya RSPO, ISPO awalnya dirancang untuk memenuhi permintaan konsumen. ISPO 
bukan merupakan standar nasional, tetapi standar Kementerian Pertanian yang sudah mencantumkan 
peraturan resmi; (ii) Untuk perdagangan internasional, maka yang berlaku adalah WTO dan GATT. 
Tidak ada skema keberlanjutan sawit (RSPO, ISPO, atau MSPO) yang sesuai dengan peraturan dagang 
internasional resmi. Skema-skema tersebut dirancang hanya sebagai standar konsumen, sehingga tidak 
relevan untuk kesepakatan dagang bilateral atau multilateral; (iii) Terdapat beberapa pertimbangan 
tentang persoalan dagang minyak sawit Tiongkok. Di India, kami mengamati bahwa mereka melakukan 
permainan tarif; dan (iv) Akibat virus corona, Indonesia tidak membeli produk dari Tiongkok, termasuk 
makanan kemasan. Sejak bulan Januari 2020, penerbangan dan kapal dari Tiongkok tidak diperbolehkan 
masuk. Jadi, mungkin terdapat ketidakpastian tentang hubungan bilateral tersebut. 

Mengingat pesimisme para ahli tentang kesepakatan formal untuk keberlanjutan minyak sawit dengan 
Tiongkok, tampaknya hal ini menjadi status quo antara RSPO dan ISPO; dan kami tetap berada dalam ranah 
inisiatif sukarela. Kami mengumpulkan tiga persoalan dan rekomendasi terpilih sebagai berikut. 

#1 Pedagang-pengolah yang terintegrasi dengan perkebunan mengendalikan perdagangan minyak 
sawit dari Indonesia ke Tiongkok, dan pasar Tiongkok didominasi oleh Wilmar dan COFCO. Walaupun 
mereka semua adalah anggota dan pemasok RSPO, RSPO hanya menguasai 1,5% pangsa pasar. 

Rekomendasi: (i) Libatkan pedagang besar antara lain Musim Mas, GAR-Sinar Mas, RGE-Apical-Asian 
Agri, Surya Dumai-First Resources, Jardine-Astra Agro dengan KL Kepong, Louis Dreyfus Commodities, 
Permata Hijau, Wilmar, Perkebunan Sime Darby, dan Sungai Budi Group; (ii) Upayakan komitmen 
atau kejelasan yang lebih baik dari para pelaku usaha kunci mengenai bagaimana menargetkan 
peningkatan volume RSPO dari pangsa pasar 1,5% saat ini menjadi 5% hingga 10% (dan/atau 
menentukan ketertelusuran pangsa pasar dan bagaimana hal ini dapat melemahkan posisi RSPO); (iii) 
Usahakan untuk medapatkan informasi dan rencana terjadwal yang lebih baik, mis. sekitar sepertiga 
dari 180 refinery Wilmar (anak usaha dan pihak rekanan) berada di Tiongkok, tetapi Wilmar hanya 
melaporkan ketertelusuran 10 unit pengolahnya. Laporan Permata Hijau Group kepada RSPO tidak 
lengkap (pihaknya melaporkan 0% penjualan CSPO untuk Tiongkok dan rencana terjadwal untuk 
Sertifikasi Rantai Pasok atau SCC adalah tahun 2014-2025);92 dan (iv) Mencari tahu siapa saja pengguna 
akhir besar, mis. pembuat mi instan dan makanan ringan, pembuat produk rumah tangga dan 
perawatan pribadi (Tiongkok menyebutnya sebagai bahan kimia sehari-hari), dan restoran cepat saji. 

#2 Terdapat beberapa faktor pendorong volume sawit Tiongkok93 dan volume yang ada tampaknya 
terus berubah. Tahun 2019 adalah tahun yang baik bagi sawit yang masuk ke Tiongkok, dan dengan 
sekitar 6,1 juta ton impor, Tiongkok melesat menjadi pembeli terbesar bagi Indonesia. Tiongkok 
berjanji untuk menambah pembelian sebesar setengah juta ton minyak sawit, dan tampaknya hal ini 
telah dipenuhi, akan tetapi volume ini mungkin tidak akan bertahan lama karena berbagai alasan, 
termasuk karena minyak sawit terlalu mahal untuk penggunaan bahan bakar hayati dan pedagang 
melaporkan bahwa kedelai dan minyak kedelai mengambil bagian minyak sawit selama beberapa 
pekan terakhir (Tiongkok dan India dipandang mendukung kepentingan pertanian Amerika Serikat). 

92 Dalam laporan ACOP RSPO tahun 2019: (i) 2.2.5 Total volume semua minyak sawit dan produk minyak sawit yang digunakan pada 
tahun tersebut (ton) tidak tersedia dan 2.4.4 Total volume (ton) tidak tersedia; (ii) 2.5 Berapa persentase CSPO dalam total produk 
minyak sawit yang dijual oleh perusahaan Anda di wilayah berikut: 2.5.7 Tiongkok 0%; dan (iii) 3.1 Tahun sertifikasi rantai pasok 
pertama (baik yang direncanakan maupun yang tercapai). 2014 dan 3.3 Tahun yang diharapkan untuk mencapai sertifikasi RSPO 
100% terhadap semua fasilitas pengolah produk sawit. 2025.

93 Penggunaan akhir berkurang akibat impor kedelai (menurun karena flu babi dan juga kenaikan dari kesepakatan dagang Amerika 
Serikat-Tiongkok) dan pengurangan konsumsi mi instan karena Tiongkok menjadi negara berpenghasilan menengah. Akan tetapi 
penggunaan minyak sawit dapat meningkat jika harganya lebih murah daripada minyak mineral, dan kami memperkirakan hampir 
separuh peningkatan impor sawit ke Tiongkok dalam dua tahun terakhir adalah untuk tujuan ini, dan penggunaannya dapat 
berkurang jika minyak sawit tetap lebih mahal daripada minyak mineral (seperti yang telah dilakukan sejak paruh kedua tahun 2019).
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Dari perspektif Belt and Road Initiative, Indonesia memiliki posisi istimewa di kalangan negara-negara 
ASEAN karena memiliki hubungan G2G khusus (tetapi reaksi virus corona dapat memengaruhi hal ini). 
Lembaga keuangan Tiongkok bukanlah pembiaya besar untuk minyak sawit, dan FDI Tiongkok juga 
tidak tertarik secara khusus untuk berinvestasi pada minyak sawit dan pertanian lainnya, berbeda 
halnya dengan infrastruktur. 

Rekomendasi: (i) Karena tampaknya sulit untuk berfokus pada pengalihan faktor-faktor pendorong 
ekspor, dan kesepakatan dagang bukan menjadi hal yang diharapkan, pelibatan pemangku 
kepentingan mungkin harus berfokus pada konsumen Tiongkok. (ii) Akan tetapi pengetahuan tentang 
minyak sawit di antara mereka kurang memadai. Mereka mungkin lebih mempertimbangkan kemasan 
makanan berkualitas tinggi dan keamanan pangan. Fokus pada hal ini secara alami menguntungkan 
material SG RSPO, tetapi harus diseimbangkan dengan preferensi pasar untuk kredit non RSPO TTP atau 
TTP dan RSPO. 

#3 Perspektif gender (kebijakan yang lebih baik dan peringkat praktik, ukuran utama, dan tata kelola 
pada tingkat estate), persoalan sosial dan lingkungan perlu diukur dengan lebih baik dan dikaitkan 
dengan data perdagangan dan rantai pasok secara sistematis. 

Rekomendasi: (i) Tinjau data Trase mengenai ‘dapat ditelusuri hingga ke level PKS (trace to mill)’ yang 
baru dan sumber data rantai pasok lainnya; (ii) Pertimbangkan bagaimana cara mengukur hasil 
perubahan perilaku rantai pasok, mungkin berdasarkan contoh data pasokan untuk daging sapi 
Brasil dan studi kasus lainnya; dan (iii) Pilih ukuran utama untuk dilacak dan ditargetkan secara lebih 
terperinci agar dapat berkembang ke tahap berikutnya (di luar pendekatan peringkat ‘apakah Anda 
melakukan pengungkapan’ saat ini). 
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Lampiran 1 - Klarifikasi 

Pencantuman catatan jumlah kasus pengaduan RSPO yang diselesaikan 

Laporan pengaduan RSPO menunjukkan bahwa persoalan sosial (ketenagakerjaan, hak asasi manusia, FPIC) 
berkontribusi sebesar 61% dari pengaduan RSPO, dan persoalan lingkungan (NKT) sebesar 20% pengaduan. 
Jumlah kasus pengaduan memuncak pada tahun 2013 dan 2017, di mana sebagian besar pengaduan (57%) 
berasal dari Indonesia. Sejak tanggal 30 Juni 2018, telah diselesaikan 64 kasus pengaduan yang masuk sejak 
tahun 2009 hingga bulan Juni 2018.  
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Lampiran 2 - Peringkat berdasarkan gender oleh SPOTT 

SPOTT (2019) menentukan peringkat perusahaan berdasarkan kebijakan dan upaya keberlanjutan. Untuk 
bulan Oktober 2019, peringkat SPOTT yang ditinjau untuk laporan ini didasari pada pengungkapan informasi 
perusahaan dan bukan ukuran itu sendiri, yaitu apakah ukuran indikator perusahaan lebih tinggi atau lebih 
rendah daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Sebagai contoh, RGE-Apical-Asian Agri memiliki peringkat 
lengkap karena mereka melaporkan jumlah pekerja dengan status sementara dan informasi lainnya (lebih 
baik dalam hal transparansi data dibanding perusahaan-perusahaan lainnya yang terpilih), tetapi 60% 
dari total pekerjanya berstatus pekerja sementara (tidak lebih baik daripada perusahaan lainnya), dan 
92,9% di antaranya adalah perempuan. Dengan berfokus pada enam poin peringkat yang secara spesifik 
mengacu pada gender (berwarna kuning, terkait pelibatan perempuan dan upaya mengatasi halangan, 
menghilangkan diskriminasi dalam operasi dan dengan semua pemasok, serta melaporkan persentase 
karyawan perempuan dan gaji berdasarkan gender), rata-rata peringkat tersebut menempatkan Wilmar dan 
GAR-Sinar Mas pada posisi tertinggi, diikuti oleh RGE-Apical-Asian Agri dan Musim Mas (dengan lebih banyak 
‘tidak menjawab di kotak berwarna merah). 

Gambar A2a:  Peringkat SPOTT (masyarakat, lahan, & hak pekerja) untuk grup perkebunan terpilih, 
Oktober 2019 

Peringkat SPOTT Wilmar GAR-Sinar 
Mas

RGE-Apical-
Asian Agri

Musim 
Mas

(Poin 
maksimum)

1 Komitmen terhadap hak asasi manusia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Komitmen terhadap hak asasi manusia 
berlaku untuk semua pemasok 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Perkembangan/kemajuan dalam komitmen 
terhadap hak asasi manusia 1,05 1,37 1,86 1,10 2,00

4 Komitmen untuk mendukung pelibatan 
perempuan di seluruh operasi sawit, termasuk 
mengatasi halangan yang dihadapi

1,00 0,50 0,50 0,00 1,00

5 Komitmen untuk mendukung pelibatan 
perempuan di seluruh operasi sawit, termasuk 
mengatasi halangan yang dihadapi (berlaku 
untuk semua pemasok)

1,00 0,50 0,00 0,00 1,00

6 Komitmen untuk menghormati semua hak 
pekerja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

7 Komitmen untuk menghormati semua hak 
pekerja (berlaku untuk semua pemasok) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

8 Perkembangan/kemajuan dalam komitmen 
untuk menghormati semua hak pekerja 1,05 1,37 1,86 1,10 2,00

9 Komitmen terhadap Konvensi ILO 
Fundamental atau Prinsip Ketenagakerjaan 
yang Bebas dan Adil

1,00 0,50 0,50 1,00 1,00

10 Komitmen terhadap Konvensi ILO 
Fundamental atau Prinsip Ketenagakerjaan 
yang Bebas dan Adil (berlaku untuk semua 
pemasok)

1,00 0,50 0,50 1,00 1,00

11 Komitmen untuk menghilangkan diskriminasi 
terkait gender sehubungan dengan 
penyerapan tenaga kerja dan jabatan

1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
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Peringkat SPOTT Wilmar GAR-Sinar 
Mas

RGE-Apical-
Asian Agri

Musim 
Mas

(Poin 
maksimum)

12 Komitmen untuk menghilangkan diskriminasi 
terkait gender sehubungan dengan 
penyerapan tenaga kerja dan jabatan (berlaku 
untuk semua pemasok)

1,00 1,00 1,00 0,00 1,00

13 Persentase atau jumlah karyawan sementara 
(PKWT) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

14 Persentase atau jumlah karyawan perempuan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

15 Komitmen untuk membayar setidaknya upah 
minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

16 Komitmen untuk membayar setidaknya upah 
minimum (berlaku untuk semua pemasok) 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

17 Perkembangan/kemajuan dalam komitmen 
untuk membayar setidaknya upah minimum 1,05 1,37 1,86 1,10 2,00

18 Pelaporan gaji berdasarkan gender 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

19 Komitmen untuk menangani kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

20 Komitmen untuk menangani kesehatan dan 
keselamatan kerja (berlaku untuk semua 
pemasok)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

21 Pengurangan hilangnya waktu akibat cedera 
dalam pekerjaan 0,50 0,75 0,75 0,75 1,00

22 Hilangnya waktu akibat cedera dalam 
pekerjaan 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00

23 Nihil kematian akibat kecelakaan kerja 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

24 Jumlah kematian akibat kecelakaan kerja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

25 Pengadaan alat pelindung diri (APD) dan 5 
pelatihan terkait 1,05 1,37 1,86 1,10 2,00

Untuk 6 poin terpilih (berwarna kuning) 0,83 0,83 0,58 0,17

Catatan: Hijau = Ya atau jawaban lengkap,  
biru = jawaban sebagian,  
merah = tidak ada jawaban

Ya Sebagian Tidak

Data: ‘Minyak sawit: Penilaian transparansi kebijakan ESG, Oktober 2019’ oleh SPOTT. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020. 
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Lampiran 3 - Pembiayaan Tiongkok untuk perkebunan terpilih

Gambar A3a:  Pembiayaan oleh lembaga keuangan Tiongkok untuk lima grup perkebunan teratas, 
2011-2019 

 GAR-Sinar Mas RGE-Apical-Asian Agri 
 (Sinar Mas Group) (Royal Golden Eagle Group)

Minyak sawit
29,6%

Pulp & kertas
70,4%

Total pembiayaan untuk semua komoditas GAR-Sinar Mas,  
16 miliar Dolar AS 

Sumber: Forest & Finance (2020)
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 COFCO Wilmar (Wilmar Group)

Total pembiayaan untuk semua komoditas COFCO yakni  
1,9 miliar Dolar AS, berdasarkan negara 

Sumber: Forests & Finance (2020)

Total pembiayaan untuk semua komoditas COFCO,  
1,9 miliar Dolar AS 

Sumber: Forest & Finance (2020)
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5,5 miliar Dolar AS 

Sumber: Forests & Finance (2020)
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 Jardine-Astra Agro (Jardine Matheson Group) 

Catatan: (1) Data tersebut berasal dari bulan Januari 2011 hingga Agustus 2019; (2) Spesifikasi sektor tersebut adalah produksi sektor yang 
merisikokan hutan tropis dan kegiatan pengolahan primer, tetapi tampaknya hal ini tidak pasti karena dapat mencakup subgrup yang memiliki 
komoditas selain minyak sawit; (3) Tidak ada data pembiayaan untuk entitas COCFO International di Indonesia (yang memiliki kantor di Jakarta 
dan Lampung), Tianjin Julong, dan ZTE; dan (4) Data Wilmar mungkin tidak lengkap dengan cakupan terbatas bisnis Tiongkok berdasarkan 
himpunan data ini, dibanding GAR-Sinar Mas.

Total pembiayaan untuk semua komoditas Jardine-Astra Agro, 
2,4 miliar Dolar AS 

Sumber: Forests & Finance (2020)
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Program Lanskap Produksi Proforest didanai 
oleh UK aid dari pemerintah Inggris melalui 
Forest Governance, Markets, and Climate 
Programme.
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